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Дослідження Інституту психології імені Г.С. Костюка у напрямку

психологічної інтерпретації соціальних викликів воєнного часу здійснюється 

на основі багаторічних напрацювань. 

В парадигмі генетико-креативного методу переосмислюються уявлення про дитинство як цілісне психологічне 

явище, що розвивається в складних екстремальних умовах війни, які трансформують координати  ґенези 

самосвідомості дитини, її тілесного досвіду, формування її образу «я», розуміння  навколишнього світу, 

формування здатності  до самовизначення.

Принципи генетико-креативного методу:
• Вивчення «процесу,а не речі»;

• Аналіз за одиницями;

• Аутостимуляція (психологічний детермінізм);

• Єдність афекту і інтелекту;

• Цілісність;

• Емоційна підтримка та допомога;

• Єдність конкретного та абстрактного;

• Споглядання та інтуїція;

• Створення можливостей для розвитку;

• Довіра власному досвіду.

Завданням психологічного супроводу розвитку дитини засобами освіти розглядається формування компетенцій, 

стратегій  та «досвіду подолання» несприятливих життєвих обставин  особистістю із застосуванням відповідних 

методик. 3



Доповідь відображає  результати: 

- здійснення психологічного аналізу освітнього простору на основі   

теоретичного та емпіричного вивчення співробітниками Інституту   

актуальних освітніх проблем в ситуації воєнного вторгнення; 

- отриманого  досвіду консультаційної роботи та надання    

психологічної допомоги учням, батькам, педагогам.  

Використано узагальнення наукових досліджень лабораторій Інституту,
вітчизняних та зарубіжних розвідок, що окреслюють поле досліджень в
наступник координатах:

 Активізація ресурсних можливостей організації освітніх процесів в
екстремальних умовах воєнного часу, їх психологічний супровід у
напрямку створення психологічно безпечного освітнього середовища,
сприяння психічному розвитку особистості в процесі навчання;

 Психологічна підтримка учасників освітнього простору в усіх
сегментах, на усіх вікових рівнях.
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1. Учні, студенти, незалежно від місця перебування повинні мати

доступ до навчання;

2. Освіта має світоглядне значення для формування життєвих

смислів та цінностей, життєстійкості, української ідентичності,

становлення особистості як суб’єкта успішної цілеспрямованої

діяльності.

Умови воєнного часу актуалізують потребу глибокої психологізації 

педагогічної практики  у напрямку забезпечення стабільного, 

розвивального освітнього простору,  збереження психічного здоров’я 

її учасників,  підтримки їх екзистенційних спрямувань та  реалізації  

провідних цільових 

освітніх настанов суспільства:
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Консультаційна робота, здійснювана співробітниками Інституту,

Кількісне співвідношення разом онлайн та офлайн консультацій( всього 231) по 

областям України 

(відображено на символічній карті) :
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МЕТA психологічного забезпечення  процесів, завдань освітнього 
простору  та психологічної підтримки  її учасників в умовах воєнного 

часу:

формування здатностей, стратегій  та «досвіду подолання» 
несприятливих життєвих обставин  особистістю, яка розглядається 

не як об’єкт негативного впливу руйнуючих чинників, а як суб’єкт, 
вимушений виживати в умовах складних обставин та жити далі, 
орієнтуватись і вибудовувати власне життя у змінених умовах.

Суб’єктивні ознаки досвіду подолання:

 збереження і зміцнення психологічного здоров’я особистості;

 здатність до відновлення життєвого благополуччя;

 побудова нових ефективних моделей 

життєдіяльності у  змінюваних, несприятливих умовах.
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Тематичні напрямки психологічного аналізу

трансформацій освітнього простору в умовах

воєнного часу:

 психологічні проблеми організації освітніх

процесів, впровадження, функціонування

неоднорідних екстремальних форм навчальної

взаємодії суб’єктів освіти;

 вплив нових форматів навчання на психічний

розвиток учнів.
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Основна

ознака організації освіти - дистанційність
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Чинники ефективного

дистанційного навчання :

 відповідний рівень комп’ютерної компетентності

всіх учасників процесу навчання; 

 співробітництво учнів та викладачів з

багатьма ступенями самостійності і суб’єктності; 

 умотивованість і зацікавленість учнів та викладачів;

 висока якість навчального контенту з урахуванням потреб 

учнів та розумінням чинників їхнього психологічного

комфорту і дискомфорту.
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з представниками спільнот інтернет-сайтів різної тематичної спрямованості

Корекція показників інтернет-залежності

під час дистанційних навчальних курсів

Дослідження лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання показали, що

дистанційні навчальні курси, побудовані з урахуванням наведених вище психолого-педагогічних

вимог, є продуктивним чинником оптимізації психологічних особливостей особистості, зокрема

зменшення показників інтернет-залежності, крім того, виступають потужним засобом

інтелектуального розвитку. 12



Проблемні аспекти психологічної складової,

організації освітнього простору в умовах воєнного часу:

 трансформація соціальної взаємодії суб’єктів освітнього простору;

 психологичні проблеми інформаційного забезпечення здобувачів освіти;

 збільшення зорового та нервово-психічного навантаження підвищує

ризики розвитку розладів психічного здоров’я;

 перебудова мотиваційної сфери, смислів та цінностей навчання;

 Глибокі перетворення ролі та статусу педагога;

 проблеми втілення предметного змісту навчання в адекватні форми

подання матеріалу.
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потреби та труднощі

Потреби та труднощі дистанційного навчання:
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Вплив (за оцінками педагогів) самомотивації, здатності до самоорганізованості учнів

на якість дистанційних форм організації навчання

для різних вікових груп:
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Бажана умова/Обов’язкова/Рівень представленості цих якостей в реальній ситуації дистанційного навчання.

Більшість педагогів надають великого значення мотиваційним якостям та самоорганізації учінів у для

успішного дистанційного навчання. Зазначається продуктивність організації дистанційного навчання

для старшої школи й проблемність для інших вікових груп.



Рішення окреслених проблем:

 Критичне осмислення досвіду дистанційного навчання в контексті психологічних вимірів;

 Психологічне обгрунтування, підтримка усіх можливих в умовах воєнного часу форм 

організації освітнього процесу, супровід;

 Визнання тимчасовості нинішніх форм організації онлайн-навчання й спрямування зусилля на 

розробку гнучких комплексів неоднорідних форм організації навчальних процесів;

 Підготовка рекомендації щодо психолого-педагогічних принципів створення навчального

контенту і навчальних курсів в дистанційному навчанні під час війни;

 Проектування грунтовного лонгітюдного дослідження особливостей розвитку психічних

процесів сучасної дитини в умовах дистанційного навчання в різних регіонах країни;

 Здійснення психологічної допомоги учасникам освітнього простору у виявленні власних

індивідуальних адаптаційних ресурсів та потенціалу особистісних складових процесу учіння;

 Розроблення форм педагогічної взаємодії, побудованої на основі діалогу, полілогу; 

специфічної організації спільної учіннєвої діяльності з учнями, звиклими до самостійного

пошуку;
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Негативні прояви в сфері психічного здоров’я та 

благополуччя, виявлені під час консультацій (%):
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Результати наших експрес-досліджень показують, що  в 

українському суспільстві, зокрема в освітньому просторі, 

переважають процеси формування досвіду подолання 

впливу війни як катастрофічного чинника над процесами 

формування катастрофічної свідомості: 

 На індивідуально психологічному рівні  - важкі психологічні стани 

людей, які призводять до розладів життєдіяльності попри поширення, 

порівняно із довоєнним часом - не стали масовим явищем;

 На соціально-психологічному рівні  - взаємопідтримка та 

взаємодопомога; 

 На соціальному рівні  - віра у перемогу, цінність української 

державності, установки на повернення і відновлення життєдіяльності 

на зруйнованих територіях.
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Психологічні проблеми, що потребують особливої

уваги в організації підтримки

учасників освітнього простору:

 Проблеми саморегуляції особистості при виникненні важких стресових ситуацій в 

освітньому просторі та переживання важких психологічних станів;

 Проблеми прийняття рішень у ситуаціях невизначеності освітньої ситуації, 

пов’язані з неадекватністю сприйняття інформації, зниженою раціональністю

мислення, браком контролю подій;

 Проблеми взаємодії та комунікації з найближчим особистісним та соціальним

оточенням в освітньому просторі.
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Рівень обізнаності педагогічних працівників 

щодо явища кібербулінгу та його профілактики 

серед підлітків:
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На шляху вирішення окреслених проблем пропонується

робота у наступних напрямках:

 Інституалізація і посилення діяльності професійної спільноти в галузі надання

інформаційно-психологічних послуг для учасників освітнього простору;

 Спеціалізована підготовка психологів, які володіють засобами допомоги в 

кризових ситуаціях в умовах війни; створення системи медико-психологічної

допомоги: Центри та Амбулаторні психотерапевтичні служби;

 Підвищення комп’ютерної грамотності учасників освітнього простору;

 Використання світового досвіду Глобальної програми з кібербезпеки «Захист

дітей в інтернеті»; 

 Запровадження у систему навчальної підготовки школярів спеціальних програм та 

курсів, які спрямовані на проблему збереження ментального, психоемоційного

здоров’я;

 Розроблення методичних рекомендацій та практичних посібників для фахівців

щодо психологічного супроводу учасників освітнього простору та впровадження

їх у навчальний процес.
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01033

м.Київ, вул. Паньківська, 2

тел./факс: +380 (44) 288 33 20

e-mail: instpsy@gmail.com

Дякую за увагу!
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