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Про реалізацію медико-соціальної 

дослідницької програми 

«Українське лонгітюдне дослідження» 

 

Шановні колеги! 

Інформуємо, що відповідно до листа Українського науково-методичного 

центру практичної психології та соціальної роботи від 16.03.2021 року № 28 в 

Україні реалізується медико-соціальна дослідницька програма 

«Українське лонгітюдне дослідження/Ukrainian Longitudinal Study» (детальна 

інформація у додатку до листа). У ході проведення даного дослідження будуть 

опитані учні 6-7 класів та їх батьки. 

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 
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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.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbWtdZzZ1MAKmJAk6Lhinhk0-

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). 

Просимо якомога ширше розповсюдити інформацію про Українське 

люнгітюдне дослідження серед практичних психологів і соціальних педагогів 

ЗЗСО. 

 

 

З повагою, в.о. директора            Н.В. Лугінець 
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