Додаток 2
до постанови Президії НАПН України
від 24 березня 2022 р. № 1-2/4-71

Інформація про роботу відділень та наукових колективів НАПН України в умовах воєнного стану
№
з/п

Зміст

Виконавці

Дата проведення

Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Члени Відділення та Благодійний фонд Антона Макаренка (голова – С.О. Сисоєва)
перерахували та продовжують перераховувати кошти на підтримку ЗСУ.
МОН України за підтримки Відділення створено інноваційну платформу для раннього
розвитку дитини (підключення безкоштовне).
Підписання відкритого листа до світової наукової та академічної спільноти з закликом
блокування грантових, академічних та інших можливостей для російської федерації.
Ведеться пропагандистська діяльність у соціальних мережах
Інформацію для ознайомлення міжнародної спільноти з наслідками війни розіслано у
16 закордонних закладів освіти.
Створено групу Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки. Група
створена для обговорення та вирішення нагальних проблем діяльності Відділення у
період військового стану, обміну інформацією, підтримки кожного.
Подано в «Український педагогічний журнал» № 1, 2022 р. статтю до друку
«Підтримка України науковою спільнотою світу» (відділ порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України), де систематизовано позицію наукової спільноти
світу щодо військового вторгнення РФ в Україну; охарактеризовано заяви академій
наук та міжнародних організацій, які об’єднують національні академії наук, стосовно
російської агресії та на підтримку науковців України, Національної академії наук
України, галузевих академій наук, народу України; структуровано декларації
провідних університетів Європи та світу, в яких засуджується російська агресія та
окреслюються можливості допомоги українським освітянам і студентам.

Члени Відділення

Постійно

Сисоєва С.О.
вчені Центру раннього
розвитку дитини та
дошкільної освіти
Сисоєва С.О.,
Титаренко І.О.
Члени Відділення
Члени Відділення

Під час воєнного
стану

Члени Відділення
Локшина О.
Джурило А.
Нікольства Н.
Шпарик О.

9 березня 2022 р.
Постійно
15-17 березня
2022 р.
17 березня 2022 р.
Березень 2022 р.
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№
з/п
8.

9.

10.

11.
12.

Зміст
Волонтерська діяльність.

Виконавці

Вчені наукових
установ Відділення:
Гораш К.В.
(м. КамянецьПодільський)
Чорноус О.В.
(Вінницька обл.,
Калинівський р-н,
с. Бережани)
Алєксєєнко Т.Ф.
(м. Київ).
Титаренко І.О.
(м. Львів)
Участь у III міжнародній конференції «Сучасна вища освіта: перспективні та Мішеніна Т.М.
пріоритетні напрями наукових досліджень», ЗВО «Університет імені Альфреда
Нобеля».
Напрям роботи конференції: Компетентнісний підхід до професійної освіти.
Тема доповіді: Компетентнісний підхід у викладанні «Української мови професійного
спрямування» майбутнім учителям музичного мистецтва.
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання науки, Трубачева С.Е.
освіти і суспільства в Україні та світі». Тема доповіді: «Тенденції розвитку освітнього Чорноус О.В.
середовища ЗЗСО в умовах цифровізації суспільства» (підготовлено тези доповіді)
Участь у вебінарі: «Можливості «На Урок» для роботи вчителів та учнів в умовах
Трубачева С.Е.
воєнного стану» URL: https://bit.ly/37I5PyJ
Алєксєєнко Т.Ф.
Організація та проведення науково-практичних семінарів у дистанційному режимі.
1) м. Кам’янець-Подільський «Проєктування освітнього середовища ЗЗСО в умовах
1) Гораш К.В.
цифровізації суспільства»;
2) м. Київ та Київська обл. Методичний семінар «Досвід організації дистанційного
2) Пузіков Д.О.
навчання в закладах загальної середньої освіти».
3) Вінницька обл., Бережанський ліцей, «Електронні освітні ресурси: тенденції
3) Чорноус О.В.
розвитку».

Дата проведення
Постійно

Подання матеріалів
до 14 березня
2022 р.
Конференція
28 березня 2022 р.
30 березня 2022 р.
17 березня 2022 р.
Березень-квітень
2022 р.
14 квітня 2022 р.
Квітень 2022 р.
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№
з/п
13.

14.

15.

16.

Зміст
Редакційна діяльність, зокрема редагування матеріалів:
– до практичного посібника «Проєктуваня освітнього середовища гімназії: теорія і
практика»;
– до практичного посібника «Науково-методичне забезпечення проектування
освітнього середовища гімназії»;
– до 3 розділу практичного посібника «Науково-методичне забезпечення проектування
освітнього середовища гімназії»;
– до 2 розділу практичного посібника «Проектування освітнього середовища гімназії:
теорія і практика».
Публікація (Web of Science)
Application of Artificial Intelligence in Education. Problems and Opportunities for
Sustainable Development. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and
Neuroscience. 2022 р.. 13(1). Sup 1. 200-216. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/

Виконавці

Дата проведення
Березень 2022 р.

Трубачева С.Е.
Алєксєєнко Т.Ф.
Гораш К.В.
Пузіков Д.О.

Valentyna
Yuskvychzhukovska,
Tetiana Poplavska,
Oksana Diachenko,
Tetiana Mishenina,
Yana Topolnyk,
Roman Gurevych
Публікація (Web of Science)
T. Alieksieienko,
Comparing Research Training of Social Workers in the USA and Western Europe: Ukrainian O. Povidaichyk,
Perspective Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022 р., Volume 14, K. Averina,
Issue 1, pages: 426-439.
O. Protas,
ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270 https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/527
O. Vynogradova,
Covered in: Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; I. Kulyk
Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio;
Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck
Розроблення програми «Методика редагування медіатекстів», силабусу до програми.
Мішеніна Т.М.
Робоча програма навчальної дисципліни «Методика редагування медіатекстів» для
здобувачів вищої освіти ступеня магістра, спеціальності – 014 Середня освіта,
предметної спеціальності – 014.01 Середня освіта (Українська мова і література),
спеціалізації – Редагування освітніх видань. 20 с. Силабус 4 с.

Березень 2022 р.

2022 р., Volume 14,
Issue 1

Лютий – березень
2022 р.
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№
з/п

Зміст

Виконавці

Дата проведення

Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

Координація діяльності членів Відділення та віднесених до нього наукових установ
щодо надання психологічної підтримки різним категоріям населення України (діти,
батьки, переселенці, військовослужбовці тощо) у період воєнного стану.
Здійснення інформаційної діяльності щодо засудження агресії російської федерації,
підготовка та організація звернень до наукової спільноти за кордоном.

Члени Відділення,
вчені наукових
установ
Академіки та членикореспонденти НАПН
України, вчені
наукових установ
Розроблення та коригування тематики наукових досліджень, виконання яких
Члени Відділення,
розпочинається у 2023 р., з урахуванням проблем воєнного та поствоєнного періоду.
вчені наукових
установ
Надання консультативної допомоги вченим Відділення щодо наукової діяльності в
Члени Відділення,
умовах воєнного стану.
вчені наукових
установ
Підготовка актуальних інформаційних матеріалів щодо надання психологічної
Члени Відділення,
допомоги населенню та розміщення їх на сайтах наукових установ, віднесених до
вчені наукових
Відділення, офіційних Facebook-сторінках; публікації, виступи, інтерв’ю у ЗМІ
установ
Організація збору матеріальних коштів для допомоги військовослужбовцям Збройних
Академіки та члениСил України (від членів НАПН України та працівників наукових установ).
кореспонденти НАПН
України, вчені
наукових установ
Забезпечення виконання наукових досліджень та науково-практичних заходів згідно з Вчені наукових
планами роботи установ і академії в цілому.
установ
Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України
Створена спільнота вчених Відділення на платформі Viber для спілкування членів
Ляшенко О.І.
відділення та науковців інститутів, що віднесені до відділення, обговорення поточних
Мальований Ю.І.
питань діяльності академії.
З’ясування і уточнення інформації про місце перебування і проблеми членів
Ляшенко О.І.
Відділення.
Мальований Ю.І.
Координація наукової діяльності інститутів, що віднесені до Відділення, з виконання
Ляшенко О.І.,
доручень і запланованих заходів.
Мальований Ю.І.

Постійно
Березень 2022 р.

Березень 2022 р.
Постійно
Постійно
Березень 2022 р.

Постійно

Від 17 березня
2022 р.
Від 24 лютого
2022 р.
Від 24 лютого
2022 р.
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№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Зміст

Виконавці

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
Координація діяльності членів Відділення та наукових установ в умовах воєнного
Ничкало Н.Г.
стану.
Гордієнко В.П.
Постійна комунікація та надання консультативної допомоги щодо наукової діяльності
Ничкало Н.Г.
в умовах воєнного стану.
Гордієнко В.П.
Надання допомоги українським біженцям – жінкам і дітям у розміщенні в Польщі.
Ничкало Н.Г.
Шльосек Ф.
Бера Р.
Лащик Я.
Сікора Я.
Марцинковська Б.
Пікула Н.
Плєвка Ч.
Возняк Н.
Швітала І.
Сприяння збору коштів для Збройних Сил України.
Ничкало Н.Г.
Гордієнко В.П.
Члени Відділення
Надання допомоги в евакуації з Києва та інших міст України дітей-сиріт, жінок і дітей Ничкало Н.Г.
у західноукраїнські області, а також до Польщі і Словаччини.
Марусинець М.М.
Кононенко А.Г.
Підготовка до ІХ Польсько-українського / українсько-польського форуму (11-12 травня Ничкало Н.Г.
2022 р., Республіка Польща):
Гордієнко В.Г.
– доопрацьовано і відправлено до Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Авшенюк Н.М.
рукопис монографії «Drogi i bezdroża w okresie pandemii / Дороги та бездоріжжя освіти Бурлаєнко Т.І.
в період пандемії» (58 статей), видання якої буде здійснено до 1 травня (наукові Вовк М.П.
редактори Ришард Бера, Станіслава Бира, Нелля Ничкало);
Дяченко Л.М.
– здійснено літературну і технічну редакцію статей українських авторів до Ничкало Н.Г.
англомовного наукового журналу ««Annales», присвяченого ІХ Польсько-українському Авшенюк Н.М.
/ українсько-польському форуму;
Бурлаєнко Т.І.
Дяченко Л.М.

Дата проведення
Від 24 лютого
2022 р. постійно
Постійно
Від 26 лютого
2022 р. постійно

Постійно
Постійно
11-12 травня
2022 р.
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№
з/п

7.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

Зміст

Виконавці

– підготовлено верстку (здійснено літературну і технічну редакцію) рукопису Ничкало Н.Г.
польсько-українського наукового щорічника № 6 «Edukacja zawodowa i ustawiczna Дяченко Л.М.
освіта / Професійна і неперервна освіта» (редактори А. Соляк, Н. Ничкало).
Гордієнко В.Г.
Авшенюк Н.М.
Бурлаєнко Т.І.
Вовк М.П.
Індивідуальне консультування науковців – членів Відділення щодо організації наукової Ничкало Н.Г.
діяльності в умовах воєнного стану
Гордієнко В.Г.
Відділення вищої освіти НАПН України
Підготовка рукопису статті до 30-річчя НАПН України: «Відділення вищої освіти
Саух П.Ю.
НАПН України. Здобутки і перспективи».
Набок М.В.
Опрацювання матеріалів та проєктів постанов позачергового засідання Президії НАПН Саух П.Ю.
України від 3 березня 2022 р. р. та інформування членів Відділення.
Набок М.В.
Детальна інвентаризація вітчизняної мережі закладів вищої освіти. Підготовка
Саух П.Ю.
аналітичних матеріалів та пропозицій до державної цільової програми оптимізації
Драч І.І.
мережі закладів вищої освіти.
Набок М.В.
Підготовка пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
Саух П.Ю.
затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої
Набок М.В.
науки до 2030 року».
Квєтний Р.Н.
Драч І.І.
Кириченко М.О.
Відповідно до Угоди між Відділенням вищої освіти НАПН України та Сілезьким
Саух П.Ю.,
університетом (м. Катовіце, Польща) організовано виїзд, поселення та
Єва Огродська-Мазур,
працевлаштування кількох сімей науково-педагогічних працівників Житомирського
Набок М.В.
технологічного університету, Київського університету ім. Бориса Грінченка в
м. Цешин (Польща).
Встановлення комунікації з членами Відділення К.В. Балабановим, В.С. Бакіровим,
В.С. Пономаренком, О.В. Співаковським.
Інститут педагогіки НАПН України
Виконання наукових досліджень у дистанційному режимі (підготовка запланованих
рукописів, публікацій, аналітичних матеріалів тощо).

Наукові працівники

Дата проведення

20 лютого 2022 р. –
1 березня 2022 р.
1-2 березня 2022 р.
Від 9 березня
2022 р.– до нині
Від 12 березня
2022 р. – до нині

Упродовж дії
воєнного стану

Лютий – березень
2022 р.
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№
з/п
2.

3.

4.

Зміст
Підготовлено 6 статей до видань, що індексуються у наукометричних базах.
Підготовлено перший випуск фахового видання Інституту педагогіки НАПН України
«Український педагогічний журнал», завершено модернізацію сайту видання.
Підготовлено до друку журнал «Українська мова і література в школі» №2.

Продовжено роботу над підготовкою до проходження акредитаційної комісії за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців третього (освітньо-наукового)
рівня зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 014 «Середня освіта».
Здійснюється зв’язок із МОН України та освітніми установами:
– підготовлено та розміщено на сайті Інституту, сторінках Facebook навчальні та
методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу в 1-11 класах закладів
загальної середньої освіти;
– здійснюється координаційна робота із учасниками пілотного проєкту в 5 класах
нової української школи;
– взято участь в он-лайн засіданнях робочих груп МОН;
– здійснено консультативно-інформаційну роботу, щодо евакуації дітей, під
державною опікою на Закарпаття (координація та організація роботи МОН України
(В.Б. Рогова) та департамент освіти і науки Закарпатської ОДА (М. Марусинець);
– взято участь у нараді конкурсної комісії директорату науки та інновацій.
Міністерства освіти і науки України, яка відбулася дистанційно в онлайн режимі з
метою обговорення поточних питань щодо проведення конкурсного відбору проєктів
прикладних досліджень щодо розроблення наукових засад державної політики у
сферах освіти і науки;
– здійснено експертизу студентських наукових робіт у рамках Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з методики навчання природничоматематичних дисциплін (2021/2022 р. навчальний рік);
– здійснено переклад з івриту на українську мову плакатів для зустрічі й евакуації
150 єврейських дітей-сиріт з будинку-інтернату м. Житомир;
– співпраця з громадськими освітніми організаціями України та Європи: Агенція

Виконавці

Дата проведення

Наукові працівники,
працівники науковоорганізаційного
відділу Інституту,
відділу навчання
української мови та
літератури
Наукові працівники

Лютий – березень
2022 р.

Наукові працівники

Лютий – березень
2022 р.

Лютий – березень
2022 р.

Калініна Л.М.

Калініна Л.М.
Засєкіна Т.М.

17 березня 2022 р.
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№
з/п

5.
6.

Зміст
розвитку освітньої політики (голова правління Л. Паращенко), Асоціація приватних
закладів освіти України (президент О. Мовчун), ГО «Нова освіта України» (голова
А. Кіреєва);
– проведено координаційну зустріч з Правлінням ради національних асоціацій
незалежних шкіл Європи ( ЕCNAIS), розміщено лист-звернення ЕСNAIS до всіх
європейських інституцій щодо засудження військового нападу РФ та підтримки
України. Підготовлено рекомендації міністерствам освіти та місцевим органам
управління освітою країн, які приймають українських біженців , щодо організації
освітнього процесу для дітей -біженців.
Взято участь у вебінарі: «Практикум: Web of Science Core Collection базовий та
розширений пошуки».
Здійснюється зв’язок із науковими працівниками, аспірантами та докторантами
Інституту педагогіки НАПН України

7.

Висвітлюється діяльність наукового колективу на сайті Інституту педагогіки НАПН
України та офіційній Facebook-сторінці

8.

Ведеться інформаційна робота із засудження російської агресії:
– розірвано угоду із Інститутом освіти Республіки Білорусь;
– відділом порівняльної педагогіки систематизовано позицію наукової спільноти
світу щодо військового вторгнення РФ в Україну і опубліковано в Українському
педагогічному журналі та розміщено на сайті Інституту педагогіки
https://undip.org.ua/news/naukova-spilnota-svitu-pidtrymuie-ukrainu/);
– відділом дидактики й міжнародних зв’язків та наукової співпраці підготовлено
переклад звернення науково-педагогічного колективу Резекенської академії технологій
(Латвія);
– відділом суспільствознавчої освіти розміщено і поширено інформацію щодо
наслідків військового вторгнення РФ в Україну (обстрілів, бомбардувань, подій в
Енергодарі, війни і дітей) у групах «Фотографія як історичне джерело», «Вчимо
історію онлайн» (модератор груп Мороз П.В.);
– комунікація з міжнародними єврейськими організаціями для надання допомоги

Виконавці

Дата проведення

Арістова Н.О.

17 березня 2022 р.

Адміністрація та
керівники
структурних відділів
Інституту
Працівники науковоорганізаційного
відділу
Наукові працівники
Інституту

Лютий – березень
2022 р.
Лютий – березень
2022 р.
Лютий – березень
2022 р.
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№
з/п
9.

10.

1.

Зміст

Виконавці

ЗСУ, волонтерським організаціям і громадам України у період воєнного стану.
Ведеться робота з налагодження співробітництва з видавничими компаніями щодо
Локшина О.І.
підтримки фахових видань НАПН України в умовах війни (проєкт листа Президента
НАПН України, головного редактора журналу Education: Modern Discourses
В.Г. Кременя до видавничої компанії Sciendo https://sciendo.com/ щодо співробітництва
у другій половині 2022 р. року).
Працівники Інституту здійснюють благодійні внески на матеріально-технічне
Працівники Інституту
забезпечення Збройних Сил України; беруть участь у волонтерській роботі; є донорами
крові.
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
В Інституті створено розгалужену мережу психологічної допомоги населенню.
Дирекція, керівники
Основні інформаційні матеріали розміщені та постійно доповнюються на таких
підрозділів
інтернет ресурсах:
1) сторінці Інституту на Facebook
https://www.facebook.com/kostiuk.in.psy/?ref=pages_you_manage%2F
2) сайті Інституту http://psychology-naes-ua.institute
3) сторінці Кризового центру медико-психологічної допомоги на Facebook
https://www.facebook.com/Кризовий-центр-медико-психологічної-допомоги1603253909889450/?ref=pages_you_manage
4) сторінці ради молодих вчених Інституту на Facebook
https://www.facebook.com/rmv.kostiuk.in.psy/?ref=pages_you_manage
5) сторінках на Facebook багатьох лабораторій Інституту.
Робота здійснюється за такими напрямами:
– психологічна підтримка цивільного населення, консультації, супроводження
кризових станів;
– перша психологічна допомога в екстремальних ситуаціях; психологічний супровід
перебування населення в бомбосховищах, укриттях, під час евакуації;
– психологічна допомога переселенцям;
– психологічна допомога у подоланні стресу, психологічної травми;
– психологічна допомога батькам дітей дошкільного віку та ін.
Форми роботи: розміщення інформаційних матеріалів (всього опубліковано 165

Дата проведення
Лютий – березень
2022 р.

Лютий – березень
2022 р.

Починаючи з
24 лютого 2022 р.,
постійно
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Зміст
постів); проведення вебінарів для підготовки психологів; проведення індивідуальних
та групових консультацій (проведено 120 консультацій) та ін.
Постійно на інтернет-ресурсах Інституту розміщуються матеріали для психологічної
підтримки військовослужбовців. Зокрема, через сторінку Інституту на Facebook
https://www.facebook.com/kostiuk.in.psy/posts/4269847919785308 здійснено ефективне
просування розробок щодо психологічної допомоги військовослужбовцям та
забезпечення їх стресостійкості в умовах бойових дій (допис. має більше 3,7 тис.
поширень, 14 тис. схвалень з охопленням аудиторії понад 700 тис.). У 450 коментарях
до цього допису було організовано форум щодо інформаційно-психологічної
підтримки, допомоги та самодопомоги нашим співгромадянам.
Здійснено виступ заступника директора Інституту з науково-інноваційної роботи
О.М. Кокуна в прямому ефірі 5-го каналу щодо внутрішніх ресурсів підтримки
стресостійкості під час відбиття російської агресії
https://www.youtube.com/watch?v=7o6qnGulfes
Переведення заробітної плати та стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
вчених для підтримки військовослужбовців.
Підтримка ініціативи Президента НАПН України, академіка В. Г. Кременя щодо
організація збору матеріальних коштів для військовослужбовців (всі члени НАПН
України перевели свою місячну стипендію на рахунок підтримки ЗСУ Національного
банку України).
Організовано підписання листів підтримки України та отримання матеріальної
допомоги військовим в умовах війни РФ проти України від психологічних
професійних асоціацій та організацій (листи отримано та розміщено на інтернетресурсах Інституту від таких організацій – Європейської асоціації організаційних
психологів та психологів праці, Польської асоціації організаційних психологів,
Литовської психологічної асоціації та ін.). Переведено 1000 євро для
військовослужбовців зарубіжними колегами.
Керівником кризового Центру Інституту Л. Литвиненко зібрано понад 50 тис. гривень
для потреб бійців Територіальної оборони Києва.
Організація підписання листа від українських вчених щодо закриття освітнього та
наукового простору для РФ та Білорусії (опубліковано у журналі Science).
Працівники Інституту працюють в психологічних центрах територіальних громад,

Виконавці

Дата проведення

Дирекція Інституту

Починаючи з
25 лютого 2022 р.,
постійно

Дирекція інституту

4 березня 2022 р.

Степура Є.

25 лютого 2022 р.

Академіки та члени1 березня 2022 р.
кореспонденти НАПН
України, які працюють
в Інституті
Дирекція Інституту
25 лютого –
4 березня 2022 р.

Литвиненко Л.
Дирекція Інституту
Дирекція Інституту

10-14 березня
2022 р.
2 березня 2022 р.;
11 березня 2022 р.
постійно
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10.

11

12

1.

2.

3.
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Виконавці

Київської обл (м. Буча, м. Богуслав, м. Бровари, м. Заліське, м. Музичі та ін.) та інших
міст України (м. Кам’янець-Подільськ, м. Львів та ін.). Їх робота підтримується та
координується дирекцією Інституту.
Працюють цільові сторінки на Facebook «Групи психологічної підтримки та розвитку» Адміністратори
та «Психологічна підтримка персоналу організацій» (розміщуються психологічні
сторінок
рекомендації, інформація, оголошення про вебінари, психологічні тренінги для
психологічної підтримки організацій та населення в умовах війни).
Опубліковано інформацію про надання психологічної допомоги населенню та
Дирекція Інституту
військовослужбовцям працівниками Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України на сайті НАПН України.
Дирекція та керівників підрозділів Інституту постійно координують роботу
Дирекція Інституту
працівників щодо виконання планових завдань в умовах дистанційної роботи та
надання психологічної допомоги населенню та військовослужбовцям.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Підготовлено та поширено листи – звернення до науковців зарубіжних країн про
Баніт О.В.
діяльність українських вчених в умовах військового стану, руйнівний вплив військової Лук’янова Л.Б.
агресії РФ на освіту, науку і культуру нашої держави (англійською, німецькою та
Ничкало Н.Г.
польською мовами). Листи розіслано у Німеччину, Польщу, Португалію, Словаччину,
США, Чехію.
Організаційна допомога у збиранні коштів для забезпечення одягом і взуттям чоловіків Лук’янова Л.Б.
місцевої територіальної громади, які йдуть на фронт (с. Літин (Вінницька обл.)
Ничкало Н.Г.
Станом на 15 березня 2022 р. зібрано 58,6 тис. грн, що дало змогу забезпечити
Баніт О.В.
чоловіків місцевої територіальної громади, призваних на фронт, та членів тероборони
– взуттям, одягом та піксельними костюмами, термобілизною, балаклавами, ременями,
портупеями, розвантажувальними тактичними жилетами, рукавицями.
Підготовка документів на Президію НАПН України від 4 березня 2022 р. р. щодо Авшенюк Н.М.
висунення представником НАПН України до Національного агентства України із
забезпечення якості вищої освіти за квотою у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на
виконання вимог ст. 19 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 703.
Участь в онлайн-засіданні Національного агентства України із забезпечення якості

Дата проведення

постійно

11 березня 2022 р.
постійно

Від 26 лютого
2022 р. – дотепер

Від 26 лютого
2022 р. – дотепер

2 березня 2022 р.
9 березня 2022 р.

12 березня 2022 р.
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4.

5.

6.

7.
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Виконавці

вищої освіти щодо акредитації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти,
затвердження стандартів вищої освіти, оголошення конкурсу до Галузевих експертних
рад Національного агентства України із забезпечення якості вищої освіти.
Підготовка та затвердження документів Національного агентства України із
забезпечення якості вищої освіти у форматі дистанційного голосування.
Участь наукових працівників у підготовці до ІХ Польсько-українського / українсько- Ничкало Н.Г.
польського форуму (11-12 травня 2022 р., Республіка Польща).
Гордієнко В.П.
Лук’янова Л.Б.
Дяченко Л. М.
Авшенюк Н.М.
Вовк М.П.
Підготовка і проведення семінару «Надання ефективної психологічної допомоги під Наукові працівники
час військових дій».
відділу психології
праці та практичні
психологи
Участь у засіданні інтервізійної групи для психологічної служби системи освіти Наукові працівники
м. Києва «Психологічна підтримка в кризовій ситуації».
відділу психології
праці
Співпраця з працівниками кафедри психології Університету Григорія Сковороди в
Татаурова-Осика Г.П.
Переяславі в групі взаємодопомоги психологів.
Шевенко А.М.
Радзімовська О.В.

8.

Участь у роботі групи психологічної стабілізації та взаємопідтримки, семінарах
Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації.

Радзімовська О.В.

9.

Підготовлено рекомендації щодо самоаналізу власного психологічного стану в умовах
військового стану в Україні та розроблення пам’ятки самодопомоги.
Аналіз теоретичних, практико-орієнтованих методик роботи із травмою (зокрема і з
використанням методів арт-терапії) для роботи з різними категоріями населення
Реєстрація на участь у ІІІ Міжнародній конференції «The International Conference on

Радзімовська О.В.

10.
11.

Радзімовська О.В.
Авшенюк Н.М.

Дата проведення

25 лютого 2022 р. –
1 березня 2022 р.

17 березня 2022 р.

1 березня 2022 р.
2-3 березня 2022 р.
8 березня 2022 р.
11 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.
18 березня 2022 р.
Щотижня,
вівторок, четвер,
субота
24-28 лютого
2022 р.
Від 26 лютого
2022 р. постійно
28 лютого 2022 р. –
12

№
з/п

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

Зміст

Виконавці

History, Theory and Methodology of Learning – 2022 р.» (16-17 травня 2022 р., м. Кривий
ріг, Україна) https://bit.ly/3ihTYcD.

Аніщенко О.В.
Годлевська К.В.

Реєстрація на участь у міжнародній конференції 16 TEPE Conference 2022 р.
«Enhancing the Value of Teacher Education Research» (Університет м. Грац, Австрія, 1113 квітня 2022 р.) та підготовка англомовного рукопису розділу монографії і доповіді
на тему «The Significance of Research-Based Training of Masters of Education in Ukraine»
(Дослідницько-орієнтована професійна підготовка магістрів освіти в українських
університетах).
Участь у експрес-навчання роботі з гострою травмою від Consonance Therapy Institute
(Warszawa, Polska) – освітня платформа для дослідження нового підходу в психотерапії
(Варшава, Польща). Матеріали цього курсу за посиланням: https://consonancetherapy.com/lp2022 р.02-video/
Надання психологічної допомоги членами Психологічного консультативнотренінгового центру ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, зокрема надання
психологічних онлайн консультацій різним категоріям населення в умовах війни за
напрямами:
– супервізія психологів, які працюють в умовах військових дій;
– психологічна допомога бійцям ЗСУ та їхнім сім'ям;
– психологічна підтримка мирного населення, яке зазнало психотравм у період війни.
Підготовлено психологічні поради з протидії тривожних станів і панічних в умовах
війни. Розроблення та оприлюднення на онлайн-ресурсах.
Надання допомоги в організації волонтерської діяльності вчителів дітей, евакуйованих
із Сумської області (170 учнів у м. Лубни)
Психологічна підтримка дітей і підлітків (10-18 років), евакуйованих з Києва до
Полтавської обл. та дітям військовослужбовців

Авшенюк Н.М.
Семініхина Н.М.
(аспірантка ІПООД)

Надання волонтерської допомоги військовій частині, зокрема здійснення часткового
забезпечення інженерно-технічним обладнання (за власні кошти);
налагодження співпраці з польськими волонтерами щодо забезпечення військової

Татаурова-Осика Г.П.

Дяченко Л.М.

Наукові працівники
відділу психології
праці

Іванова О.В.
Лавріненко О.А.
Дяченко Л.М.

Дата проведення
6 березня 2022 р.,
10 березня 2022 р.,
16 березня 2022 р.
Від 4 березня
2022 р. – дотепер

5 березня 2022 р.
6 березня 2022 р.
8 березня 2022 р.
11 березня 2022 р.
Щоденно за
запитом

Від 28 лютого
2022 р. і дотепер
Від 28 лютого
2022 р.
28 лютого 2022 р.
2 березня 2022 р.
7 березня 2022 р.
робота
продовжується
Від 28 лютого
2022 р. – дотепер
(робота
13

№
з/п
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

Зміст
частини медикаментами та амуніцією.
Здійснення психологічного супроводу педагогічних працівників ЗОШ № 2, № 5
м. Кам’янець-Подільського та надання психологічної консультації вчителям по роботі
з учнями під час воєнного стану.
Психологічна допомога волонтерам м. Кам’янець-Подільського, які працюють з
евакуйованими з мм. Бучі, Броварів, Херсона.
Надання профорієнтаційної допомоги різним категоріям населенню (діагностика та
консультування).
Опублікування матеріалів щодо психологічної допомоги та про пошиття одягу для
військовослужбовців на офіційній сторінці Інституту у Facebook.
Інформаційна підтримка біженців з України в адміністративному центрі м. ГрадецьКралове (Чеська Республіка).
Здійснено переклад інформаційних повідомлень щодо можливостей здобуття загальної
і фахової освіти дітьми з України у м. Градець-Кралове (Чеська Республіка)
Організація співпраці з закладами освіти Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей щодо надання можливостей
тимчасового проживання родинам з населених пунктів, де відбуваються військові дії
Заснування ініціативної групи «Дружня допомога», діяльність якої спрямовується на
підтримку постраждалих родин у Чернівецькій області (у співпраці з освітянами,
представниками громадських об’єднань)
Забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності жителів
Полтавської обл. (люди літнього віку, люди з інвалідністю) та вимушено переміщених
осіб, які перебувають на території Полтавської обл.)
Облаштування умов у бомбосховищі для жінок та дітей (Полтавська обл.).
Облаштування бомбосховищ гуртожитків Національного педагогічного університету
імені Драгоманова (Дарницький район).
Участь у забезпеченні проживанням евакуйованих осіб із смт. Оріхів Запорізької
області у Закарпатську область.
Консультування біженців щодо перетину кордону, маршрутів і умов пересування в
Угорщині.
Допомога тимчасово переміщеним сім’ям, сприяння у забезпеченні харчуванням

Виконавці

Дата проведення

Татаурова-Осика Г.П.

продовжується)
Від 1березня
2022 р. – дотепер

Татурова-Осика Г.П.

Щоденно

Заєць І.В.

Від 1 березня
2022 р.
3 березня 2022 р.

Котун К.В.
Вовк М.П.
Вовк М.П.
Вовк М.П.
Філіпчук Н.О.
Соломаха С.О.
Грищенко Ю.В.
Філіпчук Н.О.

4-16 березня
2022 р.
10-16 березня
2022 р.
1-16 березня
2022 р.
9-16 березня
2022 р.

Дяченко Л.М.

26-27 лютого
2022 р.

Котун К.В.

6-7 березня 2022 р.,

Годлевська К.В.
Марусинець М.М.

10-11 березня
2022 р.

Філіпчук Н.О.

27 лютого –
14

№
з/п

Зміст
угрупувань територіальної оборони

29.

Допомога тимчасово переміщеним сім’ям в смт. Літин Вінницької обл.

30.

Співпраця з освітянами Румунії щодо надання тимчасового місця проживання,
інформаційної і медичної допомоги біженцям з України
Допомога із забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності
військовослужбовців, жителів і внутрішньо переміщених осіб в с. Новоніколаєвка
Черкаської обл.
Сприяння у забезпеченні харчуванням студентів, які проживають у гуртожитках НПУ
імені Драгоманова (гуманітарна домовленість із закладом харчування «Пузата Хата»,
м. Лівобережна, вул. Раїси Окіпної 3).
Організація допомоги людям літнього віку, бійцям територіальної оборони (м. Київ
(Соцмісто, ж/м Троєщина), м. Чигирин (Черкаська обл.).

31.

32.

33.

34.
35.

Пошук та поширення Інтернет ресурсів для швидкого пошуку інформації під час
війни:
1. How to help Ukraine: https://supportukrainenow.org
2. Мануал для українців, що потребують допомоги - https://viyna.net
3. Пошук житла для українців, які вимушено виїхали за кордон
4. Робота в тилу (корисний ресурс де можна попросити чи запропонувати
допомогу): https://v-tylu.work
Діяльність щодо відправлення медичних препаратів, засобів першої необхідності
родинам, постраждалих унаслідок військових дій
Діяльність щодо включення наукового журналу «Вісник Кафедри ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття»» до Directory of Open Access Journal –
DOAJ. У систему DOAJ було завантажено та проіндексовано 44 наукові статті із 4-ох
наявних номерів Вісника Кафедри ЮНЕСКО.
Підготовка допису про Війну РФ проти України та її руйнівний вплив на науку, освіту
і культуру з погляду ЮНЕСКО на офіційні сторінці Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття» у Facebook.
Комунікація з Головним Офісом ЮНЕСКО в Парижі, щодо сприяння та включення

Виконавці
Соломаха С.О.
Грищенко Ю.В.
Баніт О.В.

Дата проведення
16 березня 2022 р.
Від 28 лютого
2022 дотепер

Філіпчук Н.О.
Дяченко Л.М.
Пазюра Н.В.
Котун К.В.

5 березня 2022 р.
9-11 березня
2022 р.
16 березня 2022 р.

Аніщенко О.В.
Калюжна Т.Г.
Лук’янова Л.Б.
Піддячий В.М.

Від 26 лютого
2022 р. – дотепер

Філіпчук Н.О.
Грищенко Ю.В.
Котун К.В.

10-16 березня
2022 р.
Березень 2022 р.

10 березня 2022 р.
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№
з/п

36.

37.

Зміст
Вісника Кафедри ЮНЕСКО до міжнародних наукометричних баз Web of
Science / Scopus
Надання допомоги робочій групі, яка здійснює заходи щодо забезпечення
життєдіяльності мікрорайону Русанівка, зокрема:
– координація роботи комунальних служб з метою оперативного реагування на
потреби мешканців мікрорайону;
– створення системи комунікації та оперативного інформування і реагування на
нештатні та аварійні ситуації з залученням місцевих фахівців
– організація допомоги мешканцям, які її потребують (харчування, медикаменти та
ін.), підтримання постійного зв’язку з зазначеними категоріями;
– участь у автомобільному патрулюванні мікрорайону в комендантський час.
Відповідно до технічного завдання на наукове дослідження за темами, індивідуальних
планів роботи наукових працівників здійснюється виконання планових тем в усіх
відділах Інституту, зокрема: завершується підготовка до друку рукописів планових
робіт:
– колективної монографії «Теорія і практика професіоналізації педагогічного
персоналу у сфері освіти дорослих»;
– практичного посібника «Психолого-методичний супровід професійної діяльності
педагога нової української школи»;
– методичних рекомендацій «Зміст і методичні засади організації виробничої
практики у закладах вищої педагогічної освіти» (до травня 2022 р.);
– методичних рекомендацій до програми «Професійна компетентність андрагога»
для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, представників
громадських організацій;
– методичних рекомендацій «Методика проведення тренінгів з розвитку
професійної компетентності андрагогів»;
– методичних рекомендацій «Психологія розвитку особистісної готовності
педагогів до професійної діяльності»;
– анотованого бібліографічного покажчика «Підготовка педагогічного персоналу до
роботи з дорослими у закладах формальної і неформальної освіти».
Узагальнюються науково-дослідницькі матеріали спільного польсько-українського
дослідження «Молодь на сучасному ринку праці».

Виконавці

Дата проведення

Радомський І.П.

Від 28 лютого
2022 р. – дотепер

Наукові працівники
Інституту

Постійно

Лук’янова Л.Б.
Султанова Л.Ю.

16

№
з/п

1.

2.

Зміст
Розроблено опитувальник «Fake-free-освіта» та здіснено онлайн опитування 359
студентів станом на 16 березня 2022 р. Посилання на опитування:
https://docs.google.com/forms/d/1m50_b4c9qnJ-mN8SGVb7rTjSUrYqt2BlB9nGQK7riM/edit
Інститут проблем виховання НАПН України
Організовано діяльності Інституту проблем виховання НАПН України в умовах
воєнного стану, забезпечено функціонування структурних підрозділів в дистанційному
форматі роботи.
Забезпечено функціонування структурних підрозділів в дистанційному форматі
роботи, пролонгація наукових досліджень.

Інформаційно-просвітницька комунікація з міжнародним науковим співтовариством:
1. Спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України та МАН України 28
лютого 2022 р. підготовлено і надіслано листи – звернення про запровадження
широкомасштабних санкцій проти Російської Федерації та Республіки Білорусь. Листи
направлено ALLEA (Європейська федерація академій природничих та гуманітарних
наук, яка представляє понад 50 академій з більш ніж 40 країн Європи).
2. Надіслано листи «Facts of international humanitarian law violations by Russian armed

Виконавці

Дата проведення

Бех І.Д.
Малиношевський Р.В.
Докукіна О.М.
Канішевська Л.В.
Мороз К.Г.
Заєць Т.П.
Лисенко Т.В.
Комаровська О.А.
Куниця Т.Ю.
Мачуський В.В.
Морін О.Л.
Остапенко О.І.
Охріменко З.В.
Рейпольська О.Д.
Харченко Н. В.
Шахрай В.М.
Журба К.О.
Толочко С.В.
Федорченко Т.Є.

Упродовж дії
воєнного стану

Малиношевський Р.В.
Докукіна О.М.
Канішевська Л.В.
Журба К.О.
Куниця Т.Ю.
Комаровська О.А.

28 лютого 2022 р.

17 березня 2022 р.
17

№
з/п

3.

4.

5.
6.

7.

Зміст
forces» та «General Staff of the Armed Forces of Ukraine» міжнародним партнерам:
Казахському національному педагогічному університету імені Абая, Казахському
національному університету мистецтв; Гданському Університету, Університету імені
Адама Міцкевича, Вищій лінгвістичній школі м. Ченстонстохова, Вищій державній
професійній школі м. Хелм (Польща); Думлупинар Кютах’ї (Туреччина);
Пряшівському університету в Пряшеві, Словацькій академії наук, доктору Хакану
Гюлерце (Словаччина); Інституту україністики Гарвардського університету, Union
College; Міланському університету.
Створено віртуальну спільноту Інституту проблем виховання НАПН України та
Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти НАПН України у Viber для
оперативної взаємодії з працівниками, контактування дирекції Інституту зі
працівниками щодо особливостей здійснення наукової діяльності, проведення
наукових досліджень та інформаційних кампаній в умовах воєнного стану,
оперативного доведення до відома указів Президента України, розпоряджень НАПН
України, Кабінету Міністрів України.
Створено віртуальну спільноту Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти
НАПН України у Viber для оперативної взаємодії працівників, контактування дирекції
Інституту з працівниками щодо особливостей здійснення наукової діяльності,
проведення наукових досліджень та інформаційних кампаній в умовах воєнного стану,
оперативного доведення до відома указів Президента України, розпоряджень НАПН
України, Кабінету Міністрів України.
Розроблено положення про «Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти
ІПВ НАПН України».
Продовжуються наукові дослідження відповідно до Тематичного плану наукових
досліджень на 2022 р. рік Інституту проблем виховання НАПН України та етапів,
визначених технічними завданнями.
Центром раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання
НАПН України спільно з МОН України серед працівників закладів дошкільної освіти
поширено інформацію про навчальні платформи, платформи для вихователів і батьків
для раннього розвитку дитини: український дитячий садок online Mr. Leader; про
корисні ресурси для розваг дітей в укриттях: телеграм-бот «Дитина не сама», телеграмканали з аудіоказками, платформу Інституту когнітивного моделювання

Виконавці

Дата проведення

Рейпольська О.Д.
Тарасова Т.В.

Малиношевський Р.В.

4 березня 2022 р.

Рейпольська О.Д.

Березень 2022 р.

Рейпольська О.Д.

24 лютого 2022 р.

Лабораторії Інституту

24 лютого –
18 березня 2022 р.

Рейпольська О.Д.

25 лютого –
16 березня 2022 р.
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№
з/п
8.
9.

10

11.
12.

13.

14.

1.

Зміст
«Психологічна підтримка» тощо
Організаційне забезпечення проведення on-line науково-практичних заходів Інституту,
супровід функціонування Web-сайту Інституту.
Організація роботи аспірантури і докторантури Інституту (персональний облік
аспірантів та докторантів, складання графіків занять та організація проведення on-line
занять для аспірантів очної та заочної форм навчання у ІІ семестрі 2021-2022 н. р.,
тощо).
Планування, організація та контроль за підготовкою до видання Всеукраїнського
науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта». Забезпечення своєчасної і
якісної підготовки матеріалів статей до публікації.
Волонтерська діяльність у м. Київ та місцях тимчасового перебування.
Заплановано проведення науково-практичних масових заходів:
1. Круглий стіл «Проблеми національної ідентичності зростаючої особистості в умовах
протистояння російській агресії проти України»
2. Вебінар «Духовна і психологічна безпека дітей в умовах воєнного стану»
Здійснюється розроблення путівників для батьків, дітей, соціальних педагогів та
соціальних працівників щодо зниження рівня тривожності в період бойових дій, як
допомогти дитині адаптуватися в умовах вимушеного тимчасового переселення, з
медіації в умовах війни

Виконавці
Морін О.Л.
Шкільна І.М.

Дата проведення
Упродовж дії
воєнного стану
Упродовж дії
воєнного стану

Рагозіна В.В.

Упродовж дії
воєнного стану

Працівники Інституту

Упродовж дії
воєнного стану

Журба К.О.

31 березня 2022 р.

Рейпольська О.Д.
Лабораторія
соціальної педагогіки
та соціальної роботи
(Куниця Т.Ю.
Амеліна В.М.
Бибик Д.Д.
Гончар Л.В.
Савельчук І.Б.

5 квітня 2022 р.
Упродовж дії
воєнного стану

Заплановано:
1. Створення електронних матеріалів «Проєктна діяльність на захист моєї держави»
Харченко Н.В.
2. Розробка тренінгів «Проєктна діяльність на захист моєї держави»; «Безпека
життєдіяльності».
Пащенко О.В.
Створення веб-проєкту «Моя Україна сьогодні»
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Організовано роботу телеграм-каналу «Канал з аудіо казками для дітей», які
Ільяна В.М.

ІІ квартал 2022 р.

5 березня 2022 р.
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№
з/п
2.
3.

4.

Зміст
перебувають в укритті, де немає зв’язку https://ispukr.org.ua/?p=8668#.YjIL1fVBzJ8
Розроблено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrimkaditey
https://ispukr.org.ua/?p=8674#.YjINF_VBzJ8
Проведено онлайн круглий стіл для фахівців та батьків щодо психологічної підтримки
дітей з особливими потребами в умовах воєнного стану https://bit.ly/3JnS9Xn

Психотерапія в умовах військового стану
https://ispukr.org.ua/?p=8693#.YjIqnvVByko

Виконавці
відділ логопедії
Костенко Т.М.
Довгопола К.С.
Прохоренко Л.І.
Орлов О.В.
Ярмола Н.А.
Шевченко В.М.
Кульбіда С.В.
Костенко Т.М.
Бабяк О.О.
Тороп К.
Тереза Сіансіоло,
Костенко Т.М.
Ярмола Н.А.
Шевченко Ю.

Поради «Психологічного консультативно-тренінгового центру»: Якщо дитина багато
плаче. https://bit.ly/3InS0Ca
6. Підготовлено і буде видано в умовах війни у березні 2022 р. перший номер журналу
Рібцун Ю.В.
«Особлива дитина: навчання і виховання»
Засенко В.В.
https://ispukr.org.ua/?p=8677#.YjIMX_VBzJ8
7. Тренінг «Допомога дітям та молоді з особливими потребами у надзвичайних
Ярмола Н.А.
ситуаціях» для психологів і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти
з інклюзивним навчанням від ізраїльських фахівців https://bit.ly/36viAfx
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
1. Підготовлено та проведено у дистанційному асинхронному форматі вчену раду із
Найдьонова Л.А.
затвердженням 4-х запитів на відкриття у 2023 р. наукових досліджень, що
Григоровська Л.В.
фінансуються з державного бюджету.
2. Організовано збирання доопрацьованих запитів та передача їх до Відділення
Григоровська Л.В.
психології та спеціальної педагогіки НАПН України.
3. Здійснюється виконання наукових досліджень згідно з індивідуальними планами
Наукові працівники
наукових працівників установи.
Інституту
Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти
5.

Дата проведення
3 березня 2022 р.
16 березня 2022 р.

16 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.
12 березня 2022 р.
14 березня 2022 р.

1 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.
Постійно
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№
з/п
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Зміст
Підготовлено частину розділу навчально-методичного посібника для вчителів
«Патріотизм молоді цифрової доби: інноваційні засоби розвитку» (0,4 а.а.).
Триває розробка класифікації патріотичного медіаконтенту в соціальних мережах:
«позитивний патріотичний контент» (0,1 а.а.).
Розробка і щоденне дистанційне проведення занять «Ментальне здоров’я» для трьох
груп дітей 1-5 класи, 6-7 класи і 8 клас і старші (різновікова) в онлайн-ліцеї Чурюмова,
рекомендованому для дистанційної освіти МОН України.
Розробка і проведення 5 занять з інформаційного патріотизму та єднання проти
інформаційної війни для підлітків спільно з проектом «Кіберджура».
Організація і проведення екстренної медіапсихологічної експертизи і коригування
Всеукраїнського розкладу ВШО МОН України (зняття ретравматичного
відеоматеріалу з розкладу).
Розробка сценаріїв низки психологічних хвилинок для Всеукраїнської школи онлайн,
рекомендованих для двох вікових категорій – початкова школа і підлітки (базова і
старша школа).
Організація міжнародної волонтерської команди медіавиробників (Лондон,
Амстердам, Лісабон, Варшава) для створення низки відео для Всеукраїнської школи
онлайн.
Організація двох навчальних семінарів з ізраїльськими колегами з Мошав (спільно з
онлайн ліцеєм Чурюмова та іншими співорганізаторами) у межах проекту
#оборонаДітейУкраїни.
Розробка алгоритму і класифікатора для роботи психологічної служби підтримки сімей
військових (для спеціального використання).
Виступ на вебінарі, організованому Європейською асоціацію дослідження комунікації
і освіти «The Information War: communication and the Russian invasion of Ukraine.
ECREA webinar» з доповіддю «Russia is terrorist and liar» та участю в дискусії.
Виступ на науковому семінарі Інституту психології Польської академії наук (Seminaria
Naukowe IP PAN) щодо українського досвіду надання допомоги переміщеним особам.
Участь у спільному міжнародному волонтерському проекті з Лемкін центром
Інституту імені Вітольда Пілецького, підготовка методичного інструментарію (анкети)
для збору історичних свідчень щодо військових злочинів РФ в Україні.
Підготовка документів для оформлення участі Інституту в міжнародному консорціумі

Виконавці

Дата проведення

Череповська Н.І.

Лютий-березень
2022 р.

Найдьонова Л.А.

1-16 березня
щоденно згідно з
розкладом
3, 5, 6, 7, 8 березня
2022 р.
12 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.
Найдьонова Л.А.
Чорна Л.Г.
Дворник М.С.
Найдьонова Л.А.
Чаплинська Ю.С.

12-17 березня
2022 р.

Найдьонова Л.А.
Чаплинська Ю.С.

12-17 березня
2022 р.

Найдьонова Л.А.

9 та 14 березня
2022 р.

Найдьонова Л.А.
(у співавт.)
Найдьонова Л.А.

12 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.

17 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.
(у співавт.)

9-12 березня
2022 р.

Найдьонова Л.А.

1-17 березня

9 березня 2022 р.
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№
з/п

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

Зміст

Виконавці

Дата проведення

з 12 країн-учасників, підготовка документів для подання аплікації проекту TagMe на
конкурс Горизонт-Європа, участь у засіданні консорціуму 16 березня 2022 р.
Підготовка публікації з узагальнення досвіду проведення занять з дітьми щодо
підтримки ментального здоров’я «Ментальний щит» (подано до друку у Вісник НАПН
України, газету Освіта і суспільство).
«Дев’ять ключів психологічного благополуччя» опубліковано в Освіта.UA
http://osvita.ua/blogs/85879/ .
Підготовка листа в Британський психологічний журнал від українських психологів.
Опубліковано War rages not only in Ukraine (англ.) https://bit.ly/3tpyPn2 .
Підготовка публікації – інтерв’ю «Психологічний імунітет: 8 ключів, щоб відновити
сили» https://bit.ly/3JqGUxC
Підготовка публікації – інтерв’ю «Матюки – це теж війна: для чого нам зараз лайка?»
https://bit.ly/3qjO8vD
Підготовка і подання листа Міністру освіти і науки України щодо проблеми
забезпечення права українських дітей біженців на безперервну освіту згідно з
європейським цінностям мультилінгвізму (пропозиція моделі розв’язання проблеми і
проекту звернення до Єврокомісії).
Підготовка персонального листа О. Асмолову про відповідальність російської
психології за деградацію російського суспільства.
Дописи Facebook блог Lyubov Naydonova (https://www.facebook.com/lyubov.naydonova)
1. Дитячий антистрес 2 березня 2022 р.
2. Вправи антидепресанти 2 березня 2022 р.
3. Психологічні хвилинки для дітей. 5 березня 2022 р.
4. Дитячий антистрес. 9 березня 2022 р.
5. Дитина жаліється на головний біль 11 березня 2022 р.
6. Терміново сьогодні ВШО 12 березня 2022 р.
7. Матюки. Зовнішнє і внутрішнє 13 березня 2022 р.
8. Захисна реакція психіки – віковий регрес 13 березня 2022 р.
Психосоціальна служба підтримки сімей військовослужбовців.

Дятел Н.Л.

2022 р.

Найдьонова Л.А.

14 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.

17 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.
(у співавт.)
Найдьонова Л.А.

4 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.

15 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.

15 березня 2022 р.

Найдьонова Л.А.
(у співавт.)
Найдьонова Л.А.

7 березня 2022 р.

Умеренкова Н.Ф.

Підготовка спільного проєкту навчання українських вчителів здійснення навчального
процесу в умовах війни щодо саморегуляції та стабілізації дітей засобами арттерапії

Вознесенська О.Л.

Щодня
8:00 - 22:00 год
Упродовж дії
воєнного стану

12 березня 2022 р.

3-17 березня
2022 р.
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Зміст

(спільно з НГО «GoGlobal», Польща).
Підготовка проєкту подолання психічних наслідків воєнних дій у цивільного
населення та біженців спільно з головою Литовської асоціації арт-терапії - Dailės
Terapijos Asociacija.
27.
Упроваджено близько 500 примірників (в електронному вигляді) практичного
посібника «Арт-терапія в подоланні психічної травми» (2016 р., Вид. 2е, випр. та
доповн.) серед цільової аудиторії – психологів освіти в усіх регіонах України та,
зокрема, серед іноземних колег (8 примірників).
28.
Проведено близько 100 методичних консультацій (в онлайн-режимі) щодо
застосування арттерапії в роботі з травмою.
29.
Поширення інформації щодо застосування арттерапії в роботі з травмою в мережі
Фейсбук https://bit.ly/3tnlyLV .
30.
Спільно з волонтерською організацією De Regenboog group&quot (Нідерланди)
організовано допомогу біженцям з України, зокрема пошуком локацій для розміщення
українських біженців в Амстердамі; облаштування кімнат для переселенців,
організацією складів гуманітарної допомоги, юридичних консультацій для біженців з
України та органів місцевого самоврядування, психологічних консультацій
(https://bit.ly/3IiTIEJ; https://bit.ly/3imCRGw).
Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень
Волонтерська діяльність в умовах війни
31. Львів-Київ: волонтерське сприяння забезпеченню потреб цивільного населення та
військових (гуманітарні товари, ліки, побутове забезпечення, техніка та ін.) в м. Києві.
32. Волонтерські кризові консультації для осіб, що потребують психологічної допомоги,
проведення психоосвітніх занять.
33. Ведення особистого блогу на Facebook з просвітницькою метою (теми: соціальна
психологія, кризова психологія, психологія травми).
34. Комунікація з колегами з ГО УАФПНПП («Психологічна кризова служба) з метою
навчання та координації і передачі запитів.
35. Підготовлено і опубліковано англомовний лист до академічної психологічної
спільноти на сайт «The Psychologist» Британського психологічного товариства (British
Psychological Society) (https://thepsychologist.bps.org.uk/letters-ukraine).
26.

Виконавці

Дата проведення

Вознесенська О.Л.

Упродовж дії
воєнного стану

Вознесенська О.Л.

Упродовж дії
воєнного стану

Вознесенська О.Л.

Упродовж дії
воєнного стану
Упродовж дії
воєнного стану
щодня

Вознесенська О.Л.
Чаплінська Ю. С.

Кухарук О.Ю.
Кухарук О.Ю.
Кухарук О.Ю.
Кухарук О.Ю.
Кухарук О.Ю.

24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
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з/п
36.

Зміст

Виконавці
Кухарук О.Ю.

37.

Координація з колегами з Інституту та ЗМІ щодо комунікаційної кампанії щодо
протидії фейкам та негативним внутрішнім комунікаційним посланням.
Листування з канадською та американською діаспорою.

38.

Участь у створенні аматорського відеосюжету, який розіслано по різним країнам.

Данилова Т.В.

Листування з журналістом The Wall Street Journal, який вийшов на контакт після
перегляду аматорського відеосюжету.
40.
Листування із західними академічними установами з приводу просування авторської
проектної заявки, спрямованої на розбудову миру та відновлення громад у
поствоєнний період в Україні.
Лабораторія психології політичної поведінки молоді
Наукова і науково-організаційна робота
41.
Підготовка статті до журналу Journal of Social Science Education (Німеччина).
Тематика: розвиток громадянських компетентностей молоді в освітньому середовищі
(український досвід).
42.
Підготовка статті до журналу «Проблеми політичної психології» «Використання
медіаконтенту для візуалізації уявлень молоді про майбутнє».
43.
Підготовлено до друку статтю в газету «Психолог» «Кейс проблемних ситуацій як
технологія розвитку громадянської компетентності молоді» (0,4 авт.арк.).
44.
Вивчення матеріалів вітчизняних і зарубіжних досліджень з проблематики
економічної ідентифікації молоді.
45.
Співпраця з колегами університету Ліон 2 з приводу розповсюдження інформації та
залучення науковців та аспірантів до дослідницької програми PAUSE у Франції
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/index.htm .
46.
Спілкування з європейськими колегами з приводу листа міністра освіти та науки
України Шкарлета С.М. до представників європейського наукового та освітнього
співтовариства.
47.
Збір свідчень пропаганди геноциду для суду в Гаазі в інформаційному просторі (25
кейсів).
Надання психологічної допомоги
39.

Данилова Т.В.

Данилова Т.В.
Суший О.В.

Дата проведення
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.

Жадан І.В.
Позняк С.І.

24 лютого –
17 березня 2022 р.

Остапенко І.В.

24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.

Краснякова А.О.
Позняк С.І.
Позняк С.І.
Жадан І.В.
Остапенко І.В.
Позняк С.І.
Жадан І.В.
Остапенко І.В.

24 лютого –
15 березня 2022 р.
5 березня 2022 р.
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№
з/п
48.
49.
50.

51.

Зміст
Психологічна допомога в умовах війни (мешканцям, активістам територіальної
громади с. Чайки).
Волонтерська та психологічна допомога людям похилого віку Лісового масиву
м. Київ.
Консультування та надання психологічної підтримки / допомоги:
– волонтерам, що співпрацюють із ЗСУ;
– психологам, що знаходяться в зоні бойових дій та / або під постійними обстрілами
(м. Харків, м. Чернігів, м. Київ);
– населенню, що вимушено мігрувало до західних регіонів України або за кордон;
– населенню, що опинилось і перебуває за межами України на початок військових дій
РФ.
Проведено 6 занять по роботі зі страхами з дітьми віком 6-12 років (8 осіб).

56.

Волонтерська робота
Участь у блокуванні Телеграм-каналів, що пропагують війну в Україні; закликають до
дій, що загрожують цілісності та суверенітету України.
Допомога волонтерам (координаційна, матеріальна), що займаються адресним
забезпеченням нагальних потреб батальйону ЗСУ.
Співпраця з зарубіжними організаціями щодо надання допомоги біженцям з України
(Ukrainian Woman in Greece в Греції, Український дім в Польщі).
Волонтерська допомога: надання психологічної та інформаційної допомоги, переклад
біженцям з України у Фундації Bank Zywnosci, м. Ольштин, Польща, надання
телефонних та онлайн консультацій клієнтам з України.
Перемовини щодо участі у ролі спікера на конференції для підлітків 15-18 років міста
Ольштин та Вармінсько-Мазурське воєводства, запланованої на 23 березня 2022 р.
Плетіння маскувальних сіток.

57.

Перерахування коштів на потреби ЗСУ, ДСНС та волонтерських організацій.

52.
53.
54.
55.

Виконавці
Жадан І.В.
Остапенко І.В.
Скнар О.М.

Дата проведення
24 лютого –
14 березня 2022 р.
24 лютого –
16 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.

Краснякова А.О.

25 лютого –
17 березня 2022 р.

Скнар О.М.
Остапенко І.В.
Скнар О.М.

24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.

Остапенко І.В.
Сидоркіна М.Ю.

Скнар О.М.
Остапенко І.В.
Жадан І.В.
Скнар О.М.
Позняк С.І.
Краснякова А.О.

24 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
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Зміст

Підвищення кваліфікація відповідно до ситуації
Участь у навчальних семінарах: «Інструменти роботи з травмою» (ведуча - Гіла
Петрова, Ізраїль),
«Психологічна допомога у кризовій ситуації» (ведуча – доктор Оріт Альфі, Ізраїль).
59.
Участь у вебінарах: Цитування та їхній аналіз. Серія Clarivate науковцям 2022 р.
60.
Участь у вебінірах: Практикум: Web of Science Core Collection базовий та розширений
пошуки.
Лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин
Наукова та науково-організаційна робота
61.
Робота над поточними завданнями у виконанні лабораторної тематики дослідження
(підготовка статті до звітної сесії).
62.
Продовжено вивчення та узагальнення науково-психологічних джерел на тему засобів
психологічної та психотерапевтичної допомоги жертвам колективних та історичних
травм. Розпочато розробку соціально-психологічної концепції психологічної допомоги
суб’єктам історичних травм.
63.
Згідно індивідуального плану визначено функціональні елементи та зв’язки
структурно-функціональної моделі спільного вчинку творення ціннісно-смислового
континууму консолідації етнокультурних спільнот.
64.
Проведено пілотне дослідження соціально-психологічних механізмів здійснення
суб’єктами етнокультурних груп спільного вчинку національної консолідації в процесі
міфотворчості (в ході творчої майстерні «Культурно-історичні смисли: усвідомлення,
дарування, зцілення» та узагальнення матеріалів майстерні).
65.
Розроблення методології статті про соціально-психологічну адаптацію репатріантів в
ході міжгрупової взаємодії.
66.
Співпраця з міжнародною організацією «Mental Wellness Society». Інтерв’ю В. Вуса на
тему «Psychological Assistance we can provide to trainers helping to build Mental
Resilience despite such adversity».
67.
Відновлення індексації періодичного видання ІСПП НАПН України «Наукових Студій
із соціальної та політичної психології» та розміщення 181 статті журналу у базі DOAJI
68.
Публікація статті «Covid’s effects on higher education:from challenges to opportunities» у
британському журналі «Journal of Organisational Studies and Innovation (Web of
58.

Виконавці

Дата проведення

Скнар О.М.

3 березня 2022 р.
5 березня 2022 р.

Остапенко І.В.
Остапенко І.В.

10 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.

Чорна Л.Г.

Упродовж березня
2022 р.
Лютий – березень
2022 р.

Горностай П.П.

Яремчук О.В.

Упродовж березня
2022 р.

Яремчук О.В.

Лютий – березень
2022 р.

Коробанова О.Л.

Упродовж березня
2022 р.
7 березня 2022 р.

Вус В.І.
Вус В.І.
Вус В.І. (у
співавторстві)

Упродовж березня
2022 р.
Березень 2022

26

№
з/п
69.
70.
71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.
79.

Зміст
Science)» https://doi.org/10.51659/josi.21.148.
Продовжена робота над опрацюванням результатів міжнародного проекту (Греція,
Італія, Україна) «Supplementary use in COVID period».
Розробка інтернет-ресурсу «Tasks Force Psychology Support in Ukraine»:
https://mhgc21.org/ua/Psykhichne-zdorovya та на Фейсбук.
Аналіз Всеукраїнського онлайн розкладу для учнів під час воєнного стану, складання
зауважень та пропозицій .
Волонтерська діяльність
Волонтерська діяльність у Львівському центрі для переселенців (кризові консультації
та чергування на вокзалі у Львові).
Участь у роботі тероборони з одному з містечок Хмельницької обл.
Підвищення кваліфікації відповідно до нових реалій війни
Прослуховування семінару-тренінгу ізраїльського фахівця Шимони Гродзін-Чеасарі
щодо подолання тривалого стресу та травм учнів, пов’язаних із перебуванням у зонах
бойових дій (організовано МОН України).
Відвідування лекції Наталі Кривди «Політична міфологія: як визначити і протистояти
маніпуляції».
Участь у Міжнародному щоденному STREAM-марафоні «Я – не боюсь!» (СхідноЄвропейський інститут психології, Україна-Франція). Прослухано лекції: «Дитина з
досвідом війни і міграції» (Беата Станішевська, Польща) та «Як особистісно
«вистояти» в умовах війни: протистоїмо стресу і плануємо майбутнє» (Одед Кравтчік,
Ізраїль).
Психологічна допомога, психоедукація
Психологічна підтримка та заняття в рамках організації місцевої самооборони в
житловому кварталі м. Києва.
Проведено низку консультацій онлайн (11) для тих, хто потребував психологічної
підтримки внаслідок війни.
Психоедукація населення (Хмельницька обл.) щодо вияву конформізму, групових
упереджень, авторитарної особистості та інших соціально-психологічних джерел

Виконавці
Вус В.І.
Вус В.І.
Чорна Л.Г.
Вус В.І.
Чорна Л.Г.

Дата проведення
Упродовж березня
2022 р.
Упродовж березня
2022 р.
13 березня 2022 р.
Від 14 березня
2022 р – по
теперішній час
Упродовж березня
2022 р.

Чорна Л.Г.

11 березня 2022 р.

Коробанова О.Л.

13 березня 2022 р.

Коробанова О.Л.

Упродовж березня
2022 р.

Вус В.І.

26 лютого –
13 березня 2022 р.
Лютий – березень
2022 р.
Березень 2022 р.

Горностай П.П.
Чорна Л.Г.
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80.

фашизму та рашизму в сучасному світі.
Супервізії для психологів, які працюють на гарячій лінії психологічної допомоги НПА,
та тренінг «Як працювати на он-лайн гарячій лінії психологічної допомоги» для
психологів Консультаційного Центру Національної психологічної асоціації України.

Публікації в соціальних мережах на теми війни, політико-психологічного аналізу
сучасної ситуації, історичної психології, що має патріотичне спрямування,
національної ідентичності, протидії ворожій пропаганді, психологічної допомоги
постраждалим від війни тощо;
Виступи у ЗМІ
82.
Інтерв’ю для міжнародних ЗМІ: Mind Focused Coaching for Life (Ізраїль) «Психологічна
допомога тренерам, які допомагають сформувати психічну стійкість»
(https://fb.watch/bNJdhErFly/) .
83.
Інтерв’ю для міжнародних ЗМІ: NBC «How to save the children and mothers in refugee
Center».
84.
Здійснено виступ у ЗМІ: публікація для інтернет-видання vesti.ua «Як пережити стрес
війни: поради психолога» (0,1 д.а.) https://vesti.ua/uk/poleznoe-uk/kak-perezhit-stressvojny-sovety-psihologa .
Лабораторія соціальної психології особистості
Наукова робота
85.
Підготовлено тези «Психологічне здоров’я та його практикування: підходи,
перешкоди, перспективи» до конференції «Психологічне здоров’я особистості в
контексті процесів глобалізації: Методологія дослідження, реалії та перспективи».
86.
Підготовлено статтю до звітної сесії Інституту «Електронна підтримка психологічного
благополуччя в системі соціально-психологічного супроводу особистості».
87.
Опубліковано тези «Парадоксальна інтенція в опануванні ветеранами АТО/ООС
стресових станів та підтримці здорового способу життя», матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екстремальної та кризової
психології».
88.
Підготовлено тези «Базові переживання оповідача плейбек-театру для особистісних
трансформацій: від справжності дійства до справжності дійсності». Подано до видання
«Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій» : матеріали
81.

Виконавці
Вус В.І.

Дата проведення

Горностай П.П.

26 лютого –
13 березня 2022 р.
Тренінг –
26 лютого 2022 р.
Упродовж березня

Вус В.І.

7 березня 2022 р.

Вус В.І.

16 березня 2022 р.

Горностай П.П.

16 березня 2022 р.

Титаренко Т.М.

10 березня 2022 р.

Дворник М.С.
Лазоренко Б.П.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.
21 лютого 2022 р.

Савінов В.В.

Лютий 2022 р.
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Виконавці

91.

ХIX Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Київ, лютий
2022 р. р. 0,45 авт. арк. (укр.).
Підготовлено тези «Особливості формування здорового способу життя ветеранів та
волонтерів в умовах суспільної нестабільності». Подано до видання: «Простір
арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій» : матеріали ХIX
Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Київ, лютий
2022 р. р. 0,45 авт. арк. (укр.).
Підготовлено майстер-клас «Технології театру спонтанності у визначенні стратегій
здорового способу життя ветеранів та волонтерів».
Редагування науково-публіцистичних матеріалів з контрпропаганди.

92.

Редагування наукових текстів аспірантів.

Титаренко Т.М.

93.

Опрацювання вітчизняних та іноземних джерел для розробки теоретичних моделей
досліджень формування здорового способу життя у майндфулнес-підході,
раціонального формування способів відпочинку та дозвілля особистості в умовах
суспільної нестабільності, застосування плейбек-театру як інструменту для
формування здорового способу життя, формування здорового способу життя у
ветеранів та волонтерів.
Інформаційна та психоедукаційна робота
Оформлення інфографіки «Як допомогти дитині під час збройної агресії» (понад
173 тис. переглядів) та «5 кроків допомоги постраждалим в умовах надзвичайної
ситуації» (понад 16 тис. переглядів) за матеріалами лабораторії психології політикоправових відносин.
Підготовлено та розміщено психоедукаційний матеріал (пост) з теми Переживання
болю і горя: 5 стадій переживання втрати (понад 700 переглядів), розміщених на
Facebook-сторінці Інституту.
Поширення корисних посилань, підготовка мотиваційно-підтримувальних дописів на
персональній Facebook-сторінці (допис «Ти ж хотів землі цієї..» – понад 260
вподобань, 36 поширень), формування переліку колег-психологів, готових до
волонтерської роботи під час війни (база з понад 40 психологів).
Робота з онлайн-ідентифікаторами та онлайн-бібліотеками щодо розміщення наукових

Мирончак К.В.
Ларіна Т.О.
Савінов В.В.
Лазоренко Б.П.

89.

90.

94.

95.

96.

97.

Дата проведення

Лазоренко Б.П.

Лютий 2022 р.

Лазоренко Б.П.

Лютий 2022 р.

Титаренко Т.М.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.
Упродовж лютого –
березня 2022 р.
Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Дворник М.С.

25 лютого 2022 р.

Мирончак К.В.

12 березня 2022 р.

Дворник М.С.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Савінов В.В.

Упродовж лютого –
29

№
з/п
98.

99.

100.

101.

Зміст
матеріалів лабораторії соціальної психології особистості та Інституту.
Експертні інтерв’ю та коментарі у ЗМІ:
– про ситуацію в Україні та Києві «очима свідка»: міркування про розгортання
бойових дій (Південноазійский телеканал «Breaknlinks News» (м. Катманду, Непал);
– про ПТСР та бойову психічну травму (Телеканал «1+1» (спільне телебачення
України на час військового стану внаслідок агресії РФ);
– про психологію рішення стосовно переїзду під час війни (Телеканал «Суспільне
мовлення України» (філія у місті Рівне) – «UA: Рівне»);
– про інформаційну дієту та психологію життя під час війни (Телеканал «Суспільне
мовлення України» (філія у місті Дніпро) – «UA: Дніпро»).
Поширення у відкритому доступі тез і влучних цитат з лекції доктора психології Одеда
Кравтчіка (Ізраїль) на тему «Як особистісно «вистояти» в умовах війни: протистоїмо
стресу і плануємо майбутнє»
Короткі YouTube відеозвернення з метою підтримки мотивації українців до спротиву
вторгненню РФ; авторські меседжі контрпропаганди, пропаганди, агітації та
підтримки, спрямовані на різні цільові авдиторії, на персональній Facebook-сторінці.
Блокування ворожих Telegram-каналів (кібер-контратаки інформаційного війська).

102.

Особисті підписи міжнародних онлайн-петицій «Рeople around the world ask NATO to
close the airspace over Ukraine», «Metro AG out of Russia».

103.

Гуманітарна та психоконсультативна робота
Онлайн і телефонний психологічний супровід постраждалих від війни, вимушених
переселенців, військовослужбовців.

104.

Перша психологічна та волонтерська (їжа, нічліг) допомога 25-ти ВПО, що
переміщуються із небезпечних зон на захід та за кордон.

Виконавці

Дата проведення
березня 2022 р.

Савінов В.В.
2 березня 2022 р.
5 березня 2022 р.
7 березня 2022 р.
Савінов В.В.

14 березня 2022 р.
16 березня 2022 р.

Савінов В.В.

25-26 березня
2022 р.

Савінов В.В.
Дворник М.С.
Громова Г.В.
Савінов В.В.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Лазоренко Б.П.
Мирончак К.В.
Ларіна Т.О.
Дворник М.С.
Громова Г.В
Діброва В.В.
(аспірант)
Гундертайло Ю.Д.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

4 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.
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№
з/п
105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Зміст
Кризові психологічні консультації населення на онлайн-ресурсах tellme.com.ua,
pleso.me (понад 20).
Кризові психологічні консультації та заняття у приватних організаціях, громадських
об’єднаннях.
Регулярний психологічний супровід, мінімальна координаційна та матеріальнопобутова допомога у роботі волонтерів територіального відділення товариства
«Червоний Хрест (Новус Дружби народів)», м. Київ.
Інформаційна підтримка в соціальній адаптації тимчасово евакуйованим колегам до
м. Базель, Швейцарія; психологічна та матеріально-побутова підтримка умовного
тимчасового «коменданта Інституту» – С. Вовкотруб, яка наглядає та посильно
захищає безпеку будівлі Інституту під час воєнного стану й дистанційної форми
роботу інших працівників.
Гуманітарна допомога Варшава – Львів.
Підвищення кваліфікації
Серія вебінарів компанії Clarivate (ведуча – консультант з регіональних рішень
Clarivate, к.б.н. Ірина Тихонкова) щодо підвищення кваліфікації у користуванні
наукометричною базою Web of Science.
Семінар «Профілактика психологічної травматизації та професійного вигоряння у
гострий кризовий період», Всеукраїнська спілка психологів, що практикують
гештальт-підхід; підготовка конспекту, розміщеного на персональній Facebookсторінці .
Прослухано семінари та лекції:
«Самопомощь», А. Гершон (Ізраїль);
«Кризова допомога», О. Фільц;
«Кризисная помощь в условиях войны», (Грузія);
«Инструменты работы с травмой», Гила Петрова (Ізраїль);
Група EMDR для волонтерів;
Семінар «Терапія, чутлива до травми» Lucas Dols (США);
«Ненасильницьке спілкування під час військового часу» Xagit Lifshitz (Ізраїль).
Черговий навчальний модуль «Депресія. РХП. Суїцидальність» проект «Турбота про

Виконавці
Гундертайло Ю.Д.
Гундертайло Ю.Д.
Савінов В.В.
Громова Г.В
Савінов В.В.

Дата проведення
Упродовж лютого –
березня 2022 р.
Упродовж лютого –
березня 2022 р.
Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Савінов В.В.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Громова Г.В.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Савінов В.В.

24 лютого 2022 р.
10 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.
1 березня 2022 р.

Дворник М.С.

Гундертайло Ю.Д.

Ларіна Т.О.

3 березня 2022 р.
4 березня 2022 р.
5 березня 2022 р.
6 березня 2022 р.
8 березня 2022 р.
9 березня 2022 р.
13 березня 2022 р.
12 березня 2022 р.
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№
з/п
114.

115.
116.
117.
118.

119.
120.

Зміст
психічне здоров'я дітей та молоді (з основами КПТ)».
Семінар у 3 част. «Проведення груп психологічної підтримки», Ірена Голуба (Латвія).
Навчання EMDR-протоколу «Instant Stabilisation Protocol», Гері Квін.
Семінар-практикум «Стійкість для стійких. Ресурсна зустріч Світлани Ройз з
учителями» Світлани Ройз.
Вебінар про допомогу при шоковій травмі «СORTEX-protocol» by Dov BenyaacovKurtzman, Ізраїль.
Вебінари «Перша психологічна допомога та кризове втручання постраждалим від
психологічної травми», PhDr. Daniela Vodáčková, Jan Vališ Dis., Mgr. Petra Michalová,
Київський інститут сучасної психології та психотерапії.
Вебінар «Десенситезація Критичного Інциденту – Critical Incident Desensitization (CID,
метод Roy Kiessling)» Керол Ліллард, психотерапевт .
Вебінар «Моделі кризового втручання», Mgr. Барбара Ернест, Mgr. Петро Порубський.

123.

Семінар «Особливості професійної діяльності у сучасних умовах. Проблеми підтримки
практики, особливості сеттингу та контрпереносних переживань», Всеукраїнська
спілка психологів, що практикують гештальт-підхід.
Лекція «Міф як джерело підказок: Герой завжди подолає ворога (ініціаційні практики
«пробудження» Героя)» Ірини Манохи.
Вебінар «Травма, ПТСР і психологічна підтримка під час кризи», Джо Біллінгс.

124.

Навчальний курс «Статистика в R для психологів», Виноградов О.Г.

121.

122.

Лабораторія психології політико-правових відносин
Волонтерська робота
125. Інфографіка «Як допомогти дитині», «П’ять кроків допомоги постраждалим в умовах
надзвичайної ситуації» (спільно з Дворник М.С.) (близько 2000 охоплення).
126. Написання листів до різних організацій за кордоном.

Виконавці
Дворник М.С.

Дата проведення

Громова Г.В
Савінов В.В.

1 березня 2022 р.
6 березня 2022 р.
13 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.

Громова Г.В

13 березня 2022 р.

Збродько Т.П.
(аспірант)

13-14 березня
2022 р.

Збродько Т.П.
(аспірант)
Збродько Т.П.
(аспірант)
Дворник М.С.
Збродько Т.П.
(аспірант)
Савінов В.В.

16 березня 2022 р.

Збродько Т.П.
(аспірант)
Збродько Т.П.
(аспірант)

17 березня 2022 р.

Кочубейник О.М.

Упродовж лютогоберезня 2022 р.
Упродовж лютогоберезня 2022 р.

Кочубейник О.М.

16 березня 2022 р.
17 березня 2022 р.
17 березня 2022 р.

Упродовж лютогоберезня 2022 р.
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№
Зміст
з/п
Лабораторія психології мас і спільнот
127. Ведеться опрацювання наукових літературних джерел за індивідуальними темами
дослідження.
128. Продовжується супровід наукових досліджень аспірантів. Деякі з них у лавах ЗСУ
(Чижевський С, Петінов Я.), деякі проводять активну волонтерську підтримку
(Корсакевич С., Кім В., Шеремета С.), більша частина здійснюють психологічне
консультування на волонтерських засадах.
129. Доопрацьовано та підготовлено до друку статтю «Соціально-психологічні технології
протидії стигматизації та підтримки стигматизовуваних осіб» у фаховому виданні
«Проблеми політичної психології» (0,8 а.а.) .
130. Підготовлено виступи до Звітної сесії.

131.
132.
133.
134.

135.

136.

137.

Підготовлено публікацію для освітянської преси: «Альтернативна шкільна освіта.
Психологічний аспект» з урахуванням актуального контексту.
Аналітичний етап підготовки публікації «Територіальна ідентифікація громади як
передумова розвитку екологічної відповідальності».
Розроблено концептуальну модель конструктивної взаємодії спільнотних
ідентичностей в умовах децентралізації у міграційній сфері.
Проведено пілотажне дослідження особливостей конструктивної взаємодії
спільнотних ідентичностей в умовах децентралізації у міграційній сфері. В
дослідженні взяли участь 98 респондентів.
Подано до друку наукометричну наукову статтю категорії А (Web of Science):
Kravchuk S. Positive religious coping and willingness to self-forgiveness as predictors of
posttraumatic growth of combatants from eastern Ukraine (2014-2020). Revista
Latinoamericana de Psicología.
Подано до друку наукову статтю до наукометричного видання категорії А (Web of
Science): Kravchuk S. Willingness to Self-forgiveness as a Predictor of Well-being in
Psychosocial Counseling of Student Youth. Československá Рsychologie.
Робота над докторською дисертацією: обробка та аналіз результатів дослідження.

Виконавці

Дата проведення

Наукові працівники
лабораторії
Губеладзе І.Г.
Васютинський В.О.
Коробка Л.М.

Упродовж лютогоберезня 2022 р.
Упродовж лютогоберезня 2022 р.

Коробка Л.М.

Упродовж лютогоберезня 2022 р.

Коробка Л.М.
Васютинський В.О.
Корсакевич С.С.
(аспірант)
Стрільчук О.В.

Упродовж лютогоберезня 2022 р.

Стрільчук О.В.
Кравчук С.Л.
Кравчук С.Л.

1-15 березня
2022 р.
Упродовж лютогоберезня 2022 р.
26 лютого – 9
березня 2022 р.
4-12 березня
2022 р.

Кравчук С.Л.

27 лютого 2022 р.

Кравчук С.Л.

14 березня 2022 р.

Кравчук С.Л.

24 лютого –
16 березня 2022 р.
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№
з/п
138.

139.
140.
141.

142.

143.

144.
145.

146.

147.

148.

Зміст

Виконавці

Дата проведення

Подано запит на lib@npu.edu.ua для відкриття доступу до баз даних Scopus Web of
Science для продовження здійснення роботи над літературою за темою дослідження.
Виступи у ЗМІ
Інтерв’ю на Українському Радіо «Як уникнути непорозумінь з українськими
біженцями».
Інтерв’ю про психологічний стан Путіна, Росію та Українських Героїв.
Проведення масових заходів
Проведено два ефіри «Як долати паніку: техніки емоційної саморегуляції» (1331+) (26
лютого) та «Техніка BASIC Ph» (860+207) для стабілізації емоційного стану» (27
лютого) – спільно з РМУ при МОН України .
Проведення вебінарів щодо технік емоційної саморегуляції в умовах війни для групи
пластунів і їх батьків (близько 70 осіб) та для компанії програмістів (близько 40 осіб).
Волонтерська діяльність в умовах війни
Підготовлено низку контрпропагандистських матеріалів, які використовуються
спецслужбами ЗСУ для роботи з українською, іноземною і російською аудиторією.

Коробка Л.М.

16 березня 2022 р.

Губеладзе І.Г.

12 березня 2022 р.

Васютинський В.О.

10 березня 2022 р.

Губеладзе І.Г.

26-27 лютого
2022 р.

Губеладзе І.Г.

26-27 лютого
2022 р.

Губеладзе І.Г.
Васютинський В.О.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Ведення інформаційної кампанії в комунікації з російським населенням про те, що
відбувається в Україні внаслідок російської агресії.
Спільно з Асоціацією політичних психологів України підготовлено і підписано листзвернення до Міжнародної спільноти політичних психологів з проханням підтримати
українських колег і сприяти виключенню російських політичних психологів з
Міжнародної спільноти.
Спільно з Асоціацією політичних психологів України підготовлено та відправлено
лист-відповідь на лист-звернення віце-президента Російської психологічної спільноти
Олександра Асмолова, який також поширено серед української професійної спільноти.
Спільно з Радою молодих вчених при МОН України підготовлено відкриті листи –
звернення української академічної спільноти до Європейської Комісії, Європейського
Парламенту, Ради Європейського Союзу та кожної держави-члена ЄС про виключення
РФ зі складу Європейських організацій.
Підготовлено і опубліковано 4 англомовні листи-звернення до академічної
психологічної спільноти на сайт «The Psychologist» Британського психологічного

Наукові працівники
лабораторії
Губеладзе І.Г.
Васютинський В.О.
Чуніхіна С.Л.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.
Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Васютинський В.О.
Титаренко Т.М.
Губеладзе І.Г.
Губеладзе І.Г.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.

Васютинський В.О.
Губеладзе І.Г.

2, 4, 15 та 16
березня 2022 р.

Упродовж лютого –
березня 2022 р.
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№
з/п

149.
150.
151.
152.

153.

154.
155.

Зміст

Виконавці

товариства (British Psychological Society) щодо актуальних подій в Україні
https://thepsychologist.bps.org.uk/letters-ukraine.
Підготовлено і опубліковано сім наративів та чотири експертизи для інформагенції
«Народ Військо».
Розроблено соціологічний інструментарій (дві анкети) для використання в
інформаційному протиборстві.
Розроблено 13 текстів для використання в інформаційному протиборстві.

Стрільчук О.В.

Підготовлено і поширено психологічні інформаційні матеріали:
– «Психологічна природа ненависті» (17 березня 2022 р.);
– Техніка «Безпечне місце» (16 березня 2022 р.);
– «Як говорити з людиною у кризовій ситуації» (16 березня 2022 р);
– «Біль горя і втрати, або 5 стадій переживання втрати» (інфографіка) – спільно з
Мирончак К. (13березня 2022 р.);
– «Якщо вам соромно за поведінку деяких українських біженців за кордоном чи вдома:
що робити?» (інфографіка) спільно з Чуніхіною С.;
– «Абетка згуртованості українців» (інфографіка) спільно з Чуніхіною С.;
– «Стадії проживання травматичної ситуації (війни)»;
– «Защитники мира убивают мирных людей»;
– «Що робити при інформаційно-психологічній атаці» (більше 2000 охоплення) (2
березня 2022 р.)
– «Зміна часовідчуття під час війни» (28 лютого 2022 р.);
– «Паніка і дезінформація – зброя в руках загарбника» (більше 2000 охоплення) (27
лютого 2022 р.) та інше.
Два відеозвернення до російської авдиторії «Война против Украины убивает русский
язык» (більше 2 тис. охоплення) (28.02.) і «Россия "по-братски" продвигает Украину в
НАТО?» (1.03) (близько 1 тис. охоплення).
Сприяння запуску і поширенню інформаційного каналу Умер.РФ та гарячої лінії
«Вернись живым из Украины» серед російської аудиторії.
Участь в інформаційній кампанії, організованої психологами Асоціації політичних
психологів України, спрямованої на прорив пропаганди на території РФ, донесення
реальної інформації, активізації кампанії протидії війні в Україні.

Губеладзе І.Г.

Васютинський В.О.
Васютинський В.О.
Губеладзе І.Г.
Васютинський В.О.

Дата проведення

8-17 березня
2022 р.
6-8 березня 2022 р.
16-17 березня
2022 р.
27 лютого –
17 березня 2022 р.

Васютинський В.О.

1 березня 2022 р.

Губеладзе І.Г.

Упродовж дії
воєнного стану
Від 26 лютого
2022 р.

Губеладзе І.Г.
Васютинський В.О.
Стрільчук О.В.
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№
з/п
156.

157.

158.
159.
160.
161.
162.

163.

Зміст
Звернення до фахових психологічних інтернет-спільнот великої чисельності з
проханням активізації зусиль в інформаційному полі України і РФ.
Надання психологічної підтримки
– своїм близьким, які знаходились під час бомбардувань в Охтирці (люди літнього
віку) та Харкові (люди з маленькими дітьми);
– використання кпт-техніки «граундінгу» при виникненні панічної атаки; технік
дихання та ін.;
– надання їм спеціальних матеріалів – матеріали кризового центру медикопсихологічної допомоги «Основи психологічної самодопомоги для дорослих»,
– матеріали проєкту «Психологічна турбота про дітей. Для дорослих, які знаходяться
поруч з дітьми (Світлани Ройз та МОН України)
– рекомендацій канадських колег за підтримки О. Фрейз – «Вікові реакції на
травматичні події» - як допомогти; «Як на вас може впливати травматичний досвід» та
багато інших.
– 32 клієнтам ГО «Халом», які перебувають як в межах м. Київ і Київської області, так
і тих, хто змушений був виїхати у міста Західної України.
– відповідно до запиту на гарячій лінії Червоного Хреста та «Розкажи мені», а також
через індивідуальні звернення.
– проведення безкоштовного індивідуального психологічного консультування за
запитом
– надання психологічної і довідково-інформаційної допомоги для людей, які живуть із
ВІЛ на Загальнонаціональній гарячій лінії з питань ВІЛ/СНІД
– участь у роботі групи підтримки, яку проводить ізраїльський психотерапевт Одед
Наве.
Проведення роботи із безпосереднім оточенням в умовах внутрішнього переміщення
(представники чотирьох сімей з Сумщини) - з використанням різноманітних
психологічних технік і вправ, зокрема вправи «Міцна гора» - арттерапевтична
метафора на витримку (модифікація базової вправи-медитації Джона Кабат-Зінна) (від
В. Назаревич).
Підвищення кваліфікації відповідно до нових викликів

Виконавці
Коробка Л.М.
Стрільчук О.В.
Наукові працівники
Коробка Л.М.

Вінков В.Ю.
Губеладзе І.Г.
Кравчук С.Л.
Гусєв І.М.
Коробка Л.М.
Коробка Л.М.

Дата проведення
Від 25 лютого
2022 р.
Увесь період з
початку війни

1 березня –
16 березня 2022 р.
25 лютого –
17 березня 2022 р.
24 лютого –
16 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
Від 1 березня
2022 р. (по
вівторках і суботах)
11 та 13 березня
2022 р.
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№
з/п
164.
165.
166.

167.
168.
169.

1.
2.
3.

4.

5.

Зміст

Виконавці

Дата проведення

Прослухано в запису семінар Руелли Франк «Робота з тілесними переживаннями
терапевта під час війни» .
Реєстрація для участі в онлайн-тренінгу «Кризова психологічна допомога у часи
війни», яку проводить Український інститут когнітивно-поведінкової терапії.
Реєстрація на навчання за сертифікованою програмою «Діти та війна. Техніки
зцілення» за методом когнітивно-поведінкової терапії посттравматичних розладів у
дітей (Велика Британія, Норвегія).
Волонтерська активність
Збір інформації про місце перебування сімей і допомога в організації матеріальної
підтримки (продукти харчування) клієнтам ГО «Халом» (80 дітей).
Волонтерська допомога для облаштування укріплень у межах мікрорайону Києва.

Коробка Л.М.

14 березня 2022 р.

Коробка Л.М.

17-19 березня
2022 р.
23-27 березня
2022 р.

Спільно з локальним осередком Пласт Буча і Ірпінь організація волонтерської
допомоги, збір коштів, закупівля необхідного для ЗСУ та ТрО, координація евакуації
людей з Бучі та Ірпеня.
Інститут вищої освіти НАПН України
Видано наказ «Про переведення працівників Інституту вищої освіти НАПН України на
дистанційний режим роботи».
Здійснюється моніторинг місцезнаходження працівників Інституту та результатів їх
роботи відповідно до індивідуальних планів.
Підготовлено Звернення вчених Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України до міжнародної академічної спільноти щодо війни
Російської Федерації проти України і розміщено на сайті НАПН України
(https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2625/), сайті Інституту вищої освіти НАПН України
(https://bit.ly/3wlcAkn), Фейсбуці (https://bit.ly/3N3LMLj)
Підготовлено звернення представників наукової та освітянської спільноти,
громадських, правозахисних організацій України до академічної спільноти
демократичних та правових держав щодо протидії війні Російської Федерації та
Республіки Білорусь проти України https://bit.ly/3KUXN3N.
Здійснено комунікацію:
– з Європейською комісією, переміщеними університетами-учасниками проєкту

Губеладзе І.Г.

Губеладзе І.Г.

Вінков В.Ю.

9 березня 2022 р.

Гусєв І.М.

24 лютого –
17 березня 2022 р.

Драч І.І.

24 лютого 2022 р.

Драч І.І.
Стефанська Т.В.
Драч І.І.

Лютий-березень
2022 р.
3 березня 2022 р.

Петроє О.М.

4 березня 2022 р.

Калашнікова С.А.

Лютий-березень
2022 р.
37

№
з/п

6.
7.

8.
9.

10.

11.

1.

Зміст
REDU щодо призупинення проєкту;
– з агенством Edvance HE (Велика Британія), представниками Каунаського
технологічного університету щодо інформування про війну РФ проти України.
Виключення за рішенням вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України
представників РФ з наукової ради та редакційної колегії журналу «Філософія освіти».
Забезпечено:
– нарахування і виплату заробітної плати за лютий 2022 р.;
– нарахування і виплату коштів за листами непрацездатності;
– подачу звітності в Управління державного казначейства Печерського району.
Здійснюється підготовка чергових номерів журналів «Університети і лідерство»,
«Філософія освіти».
З метою забезпечення роботи аспірантури здійснено:
– комунікацію з кожним аспірантом для з’ясувіання місця перебування та
налагодження зв’язку з відділом аспірантури та науковими керівниками;
– нагадування про необхідність підтримання зв’язку із науковими керівниками та
дотримання індивідуального плану наукової роботи (листування за допомогою
електронної пошти, вайбера, вотсапа, телеграм);
– консультативну підтримку аспірантів щодо питання поновлення на навчання та
подальшої взаємодії з науковими керівниками.
Підготовка пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої
науки до 2030 року».

Виконавці

Дата проведення

Рябченко В.І.

4 березня 2022 р.

Працівники
бухгалтерії

Лютий-березень
2022 р.

Редакційні колегії
журналів
Власова І.В.,
наукові керівники
аспірантів

Лютий-березень
2022 р.
Лютий-березень
2022 р.

Драч І.І.
Петроє О.М.
Жиляєв І.Б.
Мєлков Ю.О.
Луговий В.І.
Калашнікова С.А.
Таланова Ж.В.

Березень 2022 р.

Підготовлено пропозиції щодо виключення РФ із Програми ЄС Еразмус+ загалом, а
представників РФ із партнерств поточних проєктів Програми ЄС Еразмус+ до
Національного Еразмус+ офісу в Україні для подання до Європейської Комісії
(EACEA)
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Проведено Вчену раду Інституту цифровізації освіти НАПН України.
Биков В.Ю.
Литвинова С.Г.
Соколюк О.М.

Березень 2022 р.

28 лютого 2022 р.
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№
з/п
2.

3.

Зміст
Організовано в умовах воєнного стану дистанційну роботу всіх структурних
підрозділів установи – започатковано віртуальний інститут (Viber-GoogleDriveGoogleMeet-E-mail-Календар).
Здійснено випуск № 1(87) електронного фахового видання «Інформаційні технології і
засоби навчання» https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/116

4.

Підтримується редакційна та рецензійна діяльність фахового видання «Інформаційні
технології і засоби навчання».

5.

Підготовлено пакет документів для акредитації освітньо-наукової програми 011
Освіта/Педагогіка «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

6.

Перезавантажено та підтримується в робочому стані віртуальної комп’ютернотехнологічної інфраструктури у складі програмного й апаратного пулу
загальносистемних засобів, утворюючих гібридну хмару відкритої освіти і науки.
Підготовлено статей за темами досліджень: 9 статей; 2 збірника тез; методичні
рекомендації щодо використання інструментів опитування педагогічних працівників
щодо використання цифрових засобів та ІКТ під час здійснення дистанційного та
змішаного навчання.
Взято активну участь у волонтерській (виготовлення маскувальних сіток та елементів
одягу для військових) та оборонній діяльності.
Підготовлено відкритий лист до світової наукової, академічної спільноти та ІТтовариств https://bit.ly/3KUZcaz.
Оприлюднено лист – підтримку канцлера Університету економіки в Бидгощі Філіпа
Сікори в умовах безпрецедентної агресії РФ проти України
https://iitlt.gov.ua/info/news/proekti/ukrayina-pol%60shcha/
Підтримується в робочому стані ЕБ НАПН України, забезпечено оброблення і

7.

8.
9.
10.

11.

Виконавці

Дата проведення

Биков В.Ю.
Литвинова С.Г.

24-28 лютого
2022 р.

Биков В.Ю.
Пінчук О.П.
Кравчина О.А.
Лупаренко Л.А.
Пінчук О.П.
Кравчина О.Є.
Малицька І.Д.
Лупаренко Л.А.
члени редакційної
колегії,
працівники Інституту
Литвинова С.Г.
Шишкіна М.П.
Бруяка А.В.
Биков В.Ю.
Ткаченко В.А.

1 березня 2022 р.

Наукові працівники
Інституту

24 лютого –
15 березня 2022 р.

Наукові працівники
Інституту
Наукові працівники
Інституту
Пінчук О.П.
Тукало С.М.

28 лютого –
15 березня 2022 р.
2 березня 2022 р.

Новицька Т.В.

Постійно

Постійно

1-15 березня
2022 р.
Постійно

25 лютого 2022 р.
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№
з/п
12.
13.
14.

15.

1.

2.

3.
4.

Зміст
внесення статей.
Здійснюється інформаційне підтримування благодійного фонду «Людина», який надає
допомогу постраждалим громадянам .
Забезпечено поширення інформації про здобутки українських військових у соціальних
мережах Facebook та Twitter .
Ведеться робота щодо блокування каналів у Телеграм і сторінок у Facebook, що
розповсюджують фейкову, неправдиву чи агресивну інформацію щодо ЗСУ та
оборонних дій населення України.
Здійснюється систематичне розповсюдження текстів, відео та фото повідомлень на
комерційних сайтах і в соцмережах Білорусі та РФ щодо дій агресора на території
України.
Інститут професійної освіти НАПН України
Організовано онлайн-консультування для педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти «Ми разом!»:
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1469-my-razom

Підготовлено звернення до освітян РФ та Білорусі та поширено на е-адреси 30 закладів
освіти в Москві, 25 – Санкт-Петербургу, 20 – Саратова, 50 – інших регіонів РФ та 20
закладів освіти Білорусі, МО РФ, МО Білорусі, Республіканського інституту
професійної освіти (Білорусь), 10 управлінь освіти в різних областях РФ,
Департаменту професійної освіти МО РФ; сайту для російських закладів освіти «Наука
и образование против террора»; Московського державного інституту міжнародних
відносин (РФ); Кримського федерального університету ім. В.Вернадського;
Державного бюджетного освітнього закладу вищої освіти Республіки Крим (АРК)
«Кримський інженерно-педагогічний університет імені Февзі Якубова»; Кримського
центру професійної освіти https://bit.ly/3ui5YAG; https://bit.ly/34ZFmvC
Поширення інформації про війну в Україні на сайтах популярних закладів країниагресора через функцію «відгук».
Оприлюднено на офіційному сайті ІПО НАПН України й поширено серед закладів-

Виконавці

Дата проведення

Лупаренко Л.А.

Постійно

Наукові працівники
Інституту
Наукові працівники
Інституту

Постійно

Наукові працівники
Інституту

24 лютого 2022 р. –
1 березня 2022 р.

Кравець С.Г.
Лапа О.В.
Радкевич О.П.
Гуменний О.Д.
Теловата М.Т.
Єршова Л.М.
Попова В.О.
Радкевич В.О.
Єршова Л.М.
Кононенко А.Г.

1 березня 2022 р.
2 березня 2022 р.
3 березня 2022 р.
4 березня 2022 р.
7 березня 2022 р.
9 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.
2-3 березня 2022 р.

Наукові працівники

2-9 березня 2022 р.

Кононенко А.Г.

3 березня 2022 р.

Постійно
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№
з/п

5.

6.

7.

8.

9.

Зміст
партнерів відкритий лист наукової та академічної спільноти Українського науковоосвітнього ІТ товариства стосовно вторгнення російської федерації:
https://bit.ly/3qlsTd7.
Листи підтримки від учених зарубіжних закладів освіти та наукових установ
оприлюднено на сайті ІПО НАПН України та розіслано на е-пошти вітчизняних
закладів-партнерів:
– https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1475-ukrayinskym-uchenymnadkhodyat-lysty-pidtrymky-z-usoho-svitu;
– https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1476-kolehy-z-drezdenskohotekhnichnoho-universytetu-prosiat-poshyryte-zvernennia-pro-zasudzhennia-viiny;
– https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1477-kolehy-z-drezdenskohotekhnichnoho-universytetu-prosiat-poshyryte-zvernennia-pro-zasudzhennia-viiny;
– https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1478-lysty-pidtrymky-vidyevropeiskykh-naukovtsiv;
– https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1479-lysty-pidtrymky-vidyevropeiskykh-naukovtsiv.
Проведено вебінар для педагогів закладів професійної та фахової передвищої освіти
«Охорона і захист персональної інформації у мережі Інтернет в умовах воєнного
стану»: https://bit.ly/3imMZiw .
Підготовлено інформацію щодо використання Російською Федерацією педагогіки й
кінематографії як ідеологічної зброї, спрямованої на зомбування дітей («Виховання як
зброя: «Мультики» для майбутніх окупантів», https://bit.ly/3KV0GBF)
Підготовлено й оприлюднено на офіційному сайті ІПО НАПН України лист –
звернення науковців України щодо виключення з міжнародних баз Scopus та Wеb of
Science російських наукових видань, в яких публікуються матеріали, що підтримують
порушення територіальної цілісності України (https://bit.ly/3ubo5YP);
Підготовлено та розміщено на сайті установи серію історико-педагогічних матеріалів
«Коріння війни. З чого починаються війни або витоки великоруського шовінізму» для
педагогів закладів професійної та фахової передвищої освіти:
Частина 1. «Чорносотенці»: https://bit.ly/3tpMn2g;
Частина 2. «Павло Ковалевський»: https://bit.ly/3wlg7iD;

Виконавці

Дата проведення

Кононенко А.Г.

3-6 березня 2022 р.

Радкевич О.П.

4 березня 2022 р.

Радкевич В.О.
Єршова Л.М.
Кононенко А.Г.
Радкевич В.О.
Єршова Л.М.
Кононенко А.Г.

6 березня 2022 р.
6 березня 2022 р.

Єршова Л.М.
Кононенко А.Г.
9 березня 2022 р.
11 березня 2022 р.
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№
з/п

10.

11.

12.

Зміст
Частина 3. «Федір Достоєвський»: https://bit.ly/3JwGW7i;
Частина 4. «Феофан Прокопович»: https://bit.ly/3imRYzM.
Підготовлено й оприлюднено на офіційному сайті ІПО НАПН України серію
матеріалів і презентацій «Громадянська освіта» для проведення занять у закладах
професійної та фахової передвищої освіти:
Частина 1. «Повернення до Європи»
Частина 2. «Нація – не кров, а цінності».
Наукові працівники, аспіранти і докторанти ІПО НАПН України служать у
тероборонах Києва та інших міст України, здійснюють волонтерську діяльність,
збирають кошти на підтримку ЗСУ і тероборони та гуманітарну допомогу для
внутрішньо переміщених осіб.
Надання наукових консультацій здобувачам ступеня доктора філософії і доктора наук
щодо виконання дисертаційних досліджень.

13.

Підготовка навчально-методичних матеріалів і презентацій для проведення в режимі
онлайн лекційних занять для здобувачів ступеня доктора філософії І, ІІ, ІІІ років
навчання.

14.

Профорієнтаційна робота в закладах освіти.

15.

Підготовка матеріалів для створення в ІПО НАПН України спеціалізованої вченої ради
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Підготовка інформаційних матеріалів для вступників на навчання в ІПО НАПН
України, їх поширення та розміщення на офіційному сайті.
.

16.

Виконавці

Єршова Л.М.
Кононенко А.Г.

Дата проведення
12 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.
16 березня 2022 р.
17 березня 2022 р.

Наукові працівники,
аспіранти, докторанти

Постійно

Радкевич В.О.
Теловата М.Т.
Єршова Л.М.
Базиль Л.О.
Каленський А.А.
Кручек В.А.
Лузан П.Г.
Орлов В.Ф.
Радкевич О.П.
Наукові працівники,
залучені до
викладацької
діяльності
Наукові працівники,
аспіранти, докторанти
Радкевич В.О.
Базиль Л.О.

Постійно

Радкевич В.О.
Єршова Л.М.
Однорог Г.В.

Березень 2022 р.

Березень 2022 р.

Постійно
24-28 лютого
2022 р.
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з/п

17.

1.

2.

Зміст

Робота над підготовкою планових видань за темами наукових досліджень ІПО НАПН
України (затвердження структури кінцевих результатів, підготовка матеріалів до
розділів відповідно до індивідуальних планів наукових працівники):
– практичний порадник «Організація консультування з молодіжного
підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»;
– довідник «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного
підприємництва»;
– методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо застосування цифрових
технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників»;
– практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»;
– методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних
тестів у закладах фахової передвищої освіти»;
– методичний посібник «Розроблення й застосування еко-орієнтованих
педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
– бібліографічний покажчик «Тенденції розвитку державно-приватного
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти».
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Організація роботи працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України в
умовах воєнного стану, забезпечено функціонування структурних підрозділів в
дистанційному режимі роботи.
Інформаційно-просвітницька комунікація з міжнародним науковим співтовариством:
28 лютого 2022 р. року Інститутом спільно з Інститутом проблем виховання НАПН
України та МАН України підготовлено і надіслано лист-звернення щодо
запровадження широкомасштабних санкцій проти РФ та республіки Білорусь. Лист
надіслано до ALLEA (Європейська федерація академій природничих та гуманітарних
наук, яка представляє понад 50 академій з більш ніж 40 країн Європи), відповідно
отримано та опубліковано у соціальних мережах Інституту та НАПН України листи

Виконавці
Базиль Л.О.
Радкевич О.П.
Єршова Л.М.
Теловата М.Т.
завідувачі лабораторій

Гальченко М.С.
Малиношевська А.В.
Блажко Є.І.
Адміністрація
Інституту

Дата проведення

Постійно

24 лютого 2022 р.
28 лютого 2022 р.
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з/п

Зміст
підтримки Україні, її громадянам та академічним і науковим установам від офісу
Президента ALLEA. Також отримано та опубліковано заяву ALLEA про тимчасове
припинення діяльності РАН і НАН України через російську агресію проти України.
Створено і поширено серед національних координаторів (більш ніж з 20-ти країн
світу) міжнародної конференції юних дослідників ICYS -2022 р. звернення оргкомітету
Національного етапу міжнародної конференції «ICYS – Україна» про факт російської
агресії проти України, що спричинила за собою численні жертви серед мирного
населення, у тому числі загибель дітей, та оприлюднено відмову від участі команди
України у заходах ICYS-22, де беруть участь представники РФ.

3.
4.

5.

6.

7.

Забезпечується безперебійна роботи інформаційних ресурсів Інституту, здійснюється
протидія хакерським атакам.
Інформаційна діяльність спільно з МАН України (збір інформації щодо воєнних
злочинів РФ, інформування громадян РФ про воєнні злочини російської армії через
мережу Інтернет, блокування каналів РФ, які підтримують війну, висвітлення подій в
Україні для міжнародної спільноти тощо).
Забезпечується інформаційна підтримка освітньої діяльності партнерів Інституту –
дитячого центру «Діти майбутнього» (м. Одеса), які проводять безкоштовні он-лайн
заняття для дітей 4-8 років
Продовжуються наукові дослідження відповідно до Тематичного плану наукових
досліджень на 2022 р. рік Інституту обдарованої дитини НАПН України та етапів
визначених Технічними завданнями.
Продовження роботи щодо усунення недоліків виявлених в процесі проходження
акредитації освітньо-наукової програми «Освіта і розвиток обдарованої особистості» у
2021 році, підготовка для проходження повторної акредитації, а саме:
– розробляється проєкт освітньо-наукової програми «Освіта і розвиток обдарованої
особистості» з розподілом вивчення освітніх компонентів упродовж двох, замість
чотирьох років та нововведеними дисциплінами;
оновлення робочих програм діючих дисциплін;
– розроблення робочих програм з нововведених дисциплін;
оновлення силабусів діючих дисциплін та розроблення силабусів до нововведених

Виконавці

Дата проведення

Наукові працівники
Інституту спільно з
іншими членами
оргкомітету «ICYS –
Україна»

12 березня 2022 р.

Онопченко Г.В.
Онопченко О.В.
Гальченко М.С.
Малиношевська А.В.
Ковальова О.А.
Казакова О.І.
Бронніков В.О.
Малиношевська А.В.
Поліхун Н.І.

24 лютого –
18 березня 2022 р.
24 лютого –
18 березня 2022 р.

Наукові працівники
Інституту

24 лютого –
18 березня 2022 р.

Робоча група із
забезпечення
освітнього процесу в
аспірантурі Інституту
обдарованої дитини

24 лютого –
18 березня 2022 р.

1-18 березня
2022 р.
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8.
9.

10.

11.

Зміст
дисциплін;
– розроблення положення про практику аспірантів.
Підготовлено до випуску черговий номер щоквартального науково-методичного
журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості».
Проведено звітну науково-практичну конференцію Інституту обдарованої дитини
НАПН України.

Підготовка до проведення онлайн-заходів у ході роботи XIІI Міжнародної
спеціалізованої виставки «Сучасні заклади освіти – 2022 р.»:
– науково-практичний семінар «Дидактичне забезпечення формування дослідницької
компетентності учнів»;
– майстер-клас «Проєктне планування роботи закладу середньої освіти засобами
інтернет-технологій»;
– майстер-клас «Особливості роботи з обдарованими дітьми»;
– вебінар «Профілактика залежності обдарованих підлітків від віртуального
середовища».
Підготовка проведення Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайнконференції «Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки і освіти».

12.

Перераховано кошти працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України на
підтримку Збройних сил України.

13.

Волонтерська діяльність (організація евакуації громадян України, надання допомоги
дітям-сиротам ДНЗ «КРВПУБ» м. Києва, едукаційна підтримка евакуйованих з
України дітей тощо).

1.

Виконавці

Редколегія журналу
Науковоорганізаційний відділ
Інституту обдарованої
дитини НАПН
України
Науковоорганізаційний відділ
Інституту обдарованої
дитини НАПН
України

Науковоорганізаційний відділ
Інституту
Ткаченко Л.І.
Голова
профспілкового
комітету
Наукові працівники
Інституту

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Інформування керівників інститутів та структурних підрозділів, науково-педагогічних, Кириченко М.О.

Дата проведення

24 лютого –
18 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.

Відповідно до дат
проведення
виставки

Відповідно до дат
проведення
виставки
1 березня 2022 р.
24 лютого –
18 березня 2022 р.

З 24 лютого 2022 р.
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з/п

2.

3.

Зміст
педагогічних працівників про організацію роботи та освітнього процесу і
життєдіяльності ДЗВО «УМО» в умовах воєнного стану.
Відзначення 208 річниці з дня народження світоча української нації Т.Г. Шевченка. В
умовах жорстокої війни у центрі Києва біля пам'ятника Великого Кобзаря відбулося
вшанування його пам'яті представниками громадськості – представниками
Національної академії педагогічних наук України, Національної спілки письменників
України, ряду всеукраїнських фондів, черкаського, житомирського, волинського,
сумського та інших земляцтв, Університету імені Тараса Шевченка та Університету
менеджменту освіти, представниками творчої інтелігенції та територіальної оборони
міста Києва. У цьому всеукраїнському заході взяв участь член-кореспондент
Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко.
Подання заявки на конкурс ERASMUS-JMO-2022 р.-МОДУЛЬ.

4.

Узагальнення інформації, підготовка документації на виконання нормативно-правових
та організаційно-розпорядчих документів Президії НАПН України, МОН України,
ДЗВО «УМО».

5.

Координація діяльності та науково-методичний супровід структурних підрозділів
ДЗВО «УМО» щодо організації та проведення освітньої, проєктної та науководослідної роботи й аналізу її результатів.

Виконавці

Дата проведення
по актуальний час

Кириченко М.О.

9 березня 2022 р.

Кириченко М.О.
Спірін О.М.
Отамась І.Г.
Острянська О.А.
Бринь Л.І.
Кириченко М.О.
Муранова Н.П.
Спірін О.М.
Отамась І.Г.
Безнос О.А.
Грицай С.Ю.
Директори інститутів
Науково-педагогічні,
педагогічні
працівники
Муранова Н.П.
Спірін О.М,
Отамась І. Г.
Безнос О.А.
Грицай С.Ю,

28 лютого 2022 р.

Упродовж 2022 р.

Упродовж 2022 р.
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6.

Інформування та співпраця з іноземними партнерами по захисту мирного населення
України в соціальних мережах Facebook та інших за час ведення війни.
Волонтерська допомога громадянам України та ЗСУ.

7.

Роз’яснювальна робота та інформування іноземних громадян про війну в Україні в
соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram.
Розповсюдження звернення «Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти» до наукової та освітянської спільноти, міжнародних партнерів ДЗВО «УМО»
(26 країн світу).
Розповсюдження листа від громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої
освіти» до президента Європейської асоціації університетів України» до наукової та
освітянської спільноти, міжнародних партнерів ДЗВО «УМО» (26 країн світу).
Розповсюдження інформаційного листа від «Наукового товариства України» до
наукової та освітянської спільноти міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн
світу).
Розповсюдження звернення «Appeal of the representatives of academic community,
NGOs, human rights organizations of Ukraine to academic community and constitutional
democracies on counteracting the war started by the Russian Federation and the Republic of
Belarus against Ukraine», яке підписали науковці ДЗВО «УМО» разом з представниками
освітянської спільноти України міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу)
Розсилка інформаційного листа від Генерального штабу Збройних Сил України щодо
бойових втрат російських окупантів за період ведення війни в Україні міжнародним
партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).
Розсилка інформаційного листа від Генерального штабу Збройних Сил України щодо
людських втрат та зруйновані міста, села, яких зазнала Україна за час ведення війни
міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).
Направлення листа від ДЗВО «УМО» до Міжнародного бюро з питань освіти

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Виконавці
Директори інститутів
Науково-педагогічні,
педагогічні
працівники
Отамась І.Г.
Грицай С.Ю.
Науково-педагогічні,
педагогічні
працівники відділів
Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.
Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

Дата проведення

Від 25 лютого
2022 р. по
актуальний час
24 лютого –
17 березня 2022 р.
1 березня 2022 р.

Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

2 березня 2022 р.

Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

6 березня 2022 р.

Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

9 березня 2022 р.

Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

15 березня 2022 р.

Муранова Н.П.
Грицай С.Ю.

16 березня 2022 р.

Муранова Н.П.

17 березня 2022 р.
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17.

ЮНЕСКО (Женева) щодо підтримки у наданні правдивої інформації про війну в
Україні та розповсюдження її серед світової освітянської спільноти.
Майстер-клас «Як не піддатися провокації конфліктної поведінки в умовах воєнного
стану».
Лекція з елементами тренінгу: «Підтримка учнів з особливими освітніми потребами та
їхніх батьків у надзвичайних ситуаціях».
Тренінг: «Психологічна самодопомога під час панічної атаки».

18.

Майстер-клас: «Кризові комунікації в умовах гібридної війни».

19.

Відкрита лекція: «Волонтерство як допомога та самодопомога під час військових дій».

20.

Майстер-клас: «Використання казкотерапії для нормалізації емоційного стану дитини
в подоланні посттравматичного стресового розладу».
Діяльність у Робочій групі МОН України, що займається питанням організації
освітнього процесу та надання корекційно-розвиткових послуг для внутрішньо
переміщених осіб з особливими освітніми потребами у зв’язку із веденням військових
дій на території України.
Проведення директоратів ННІМП щодо питань організації освітнього процесу в
умовах воєнного стану, підтримка ННП та студентів ННІМП в умовах воєнного стану.

15.
16.

21.

22.

23.

Здійснення постійного взаємозв’язку директорату, зав. гуртожитком, Студентською
колегією ДЗВО «УМО».

24.

Проведення засідань кафедр щодо питань організації освітнього процесу в умовах
воєнного стану, підтримка ННП та студентів ННІМП.

Виконавці

Дата проведення

Грицай С.Ю.
Торба Н.Г.
БІНПО
Кучерак І.В.
БІНПО
Максимов М.В.
БІНПО
Рудич О.О.
БІНПО
Лукіянчук А.М.
БІНПО
Лукіянчук А.М.
БІНПО
Калініченко І.О.

29 березня 2022 р.

Рожнова Т.Є.

8 березня 2022 р.
15 березня 2022 р.
щовівторка
Постійно 2022 р.

Рожнова Т.Є.
Чепенко Є.С.
Бірюк Павло
Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники ННІМП

8 березня 2022 р.
5 квітня 2022 р.
Постійно 2022 р.
12 квітня 2022 р.
19 квітня 2022 р.
Постійно 2022 р. р.

КПУПМ –
15 березня 2022 р.
КПАСО –
16 березня 2022 р.
КЕПМ – 16 березня
2022 р.
КПОР – 16 березня
2022 р.
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№
з/п
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.

Зміст

Виконавці

Доведення до відома здобувачів наказу ректора ДЗВО УМО № 01-01/113 від 11
березня 2022 р. «Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану у ДЗВО
«УМО».
Складання розпоряджень директорами інститутів на виконання наказу ДЗВО УМО
«Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного у ДЗВО «УМО» від 11
березня 2022 р. № 01-01/113.
Консультаційна допомога здобувачам вищої освіти ННІМП щодо освітнього процесу.

Директори інститутів,
завідувачі кафедр

15-16 березня
2022 р.

Директори інститутів

16 березня 2022 р.

Навчальнометодичний відділ,
завідувачі кафедрами,
НПП кафедр
НПП кафедр

Постійно 2022 р.

Рожнова Т.Є.
Мельник Т.В.
Рожнова Т.Є.
Бурлаєнко Т.І.
Дубініна О.Л.

15 березня 2022 р.
16 березня 2022 р.
28 лютого 2022 р.

Бурлаєнко Т.І.
Дубініна О.Л.

Постійно 2022 р.

Бурлаєнко Т.І.

Постійно 2022 р.

Бурлаєнко Т.І.

Постійно 2022 р.

Бурлаєнко Т.І.

Від 24 лютого

Розміщення навчально-методичних матеріалів (презентації лекцій, завдання до
практичних та семінарських занять, тестові завдання, теми та матеріали для написання
курсових робіт, питання для проведення іспитів та заліків, завдання для проходження
всіх видів практики тощо) з дисциплін, що закріплені за кафедрами, на інформаційних
інтернет-ресурсах (гугл-класах, чатах навчальних груп тощо) для забезпечення
виконання навчальних планів інститутів УМО в умовах асинхронного навчання для
здобувачів усіх курсів, форм та рівнів навчання.
Організаційні збори з кураторами та старостами академічних груп.
З метою підтримки талановитої та творчої молоді України в Навчально-науковому
інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» 16 лютого 2022 р. року проведено
ІІ етап всеукраїнського конкурсу наукових проєктів і розробок «Універсіада-2022 р.».
По підсумках конкурсу підготовлено та передано для розміщення у Педагогічній газеті
НАПН України відповідну статтю.
На сторінці у Фейсбук кафедри економіки, підприємництва та менеджменту розміщено
листи солідарності від зарубіжних колег, партнерів та випускників
https://www.facebook.com/groups/131250777467353 .
Організація евакуації громадян України до Республіка Польща в рамках співпраці з
Асоціацією міжнародних та всеукраїнських громадських організацій «CHILD.UA».
Підготовка аудицій на польське інтернет-радіо Radio Motyw https://www.radiomotyw.eu .
Надання допомоги дітям-сиротам ДНЗ «КРВПУБ» м. Києва.

Дата проведення

Постійно 2022 р.
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35.

Науково-методичний та організаційний супровід роботи ЦІПО, ННІМП, БІНПО щодо
проведення консультацій працівникам та здобувачам вищої освіти УМО з
використанням інтернет-платформ, телефонного зв’язку та соціальних мереж.

36.

Надання психологічної допомоги українським біженцям, які перебувають в Молдові,
волонтерська допомога щодо здійснення перекладу з української мови на англійську та
навпаки.
Організація та проведення зустрічі Міжнародного дискусійного клубу психологів і
педагогів «PsyDetox», в межах якої було надано психологічну допомогу здобувачам
освіти УМО та іншим учасникам зустрічі.
Надання психологічної допомоги слухачам школи «Екофасилітація», супервізійна
робота для психологів.

37.

38.

39.
40.

41.

Надання двох інтерв’ю засобам масової інформації щодо сучасних умов життя в
Україні.
Підготовка розкладу консультацій з навчальних занять кафедри психології та
особистісного розвитку для всіх здобувачів освіти денної та заочної форми навчання
спеціальності 053 Психологія в період воєнного стану.
Розробка навчального курсу «Психологічні особливості роботи з учнями різних
вікових категорій в умовах війни», організація та проведення навчання для викладачів
мовної школи FLASH (за запитом адміністрації школи, 80 педагогів з усієї України, 10
год.).

Виконавці

Директорати
Навчальні та
навчально-методичні
відділи
Завідувачі кафедр
Лушин П.В.
Лушин П.В.
Сухенко Я.В.
Мухіна Л.Я.
Лушин П.В.

Лушин П.В.

Дата проведення
2022 р. – по
актуальний час
Від 24 лютого
2022 р. – по
актуальний час
Від 2 березня
2022 р. –
актуальний час
5 березня 2022 р.
Щотижня у
вівторок та середу з
18:00-21:00 год.
2022 р.
2022 р.

Викладачі кафедри
ПОР

15 березня 2022 р.

У межах
волонтерської
діяльності ГО
«Українська асоціація
екологічної
психологічної
допомоги»,
Лушин П.В.
Сухенко Я.В.
Полонська Ю.В.

28 лютого –
4 березня 2022 р.
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Виконавці

Дата проведення

42.

Участь в розробці волонтерської платформи POINT «Безкоштовна психологічна
допомога для людей, які постраждали від російської агресії та потребують
психологічної підтримки» (підготовка контенту) http://pointpsy.online/ .

43.

Формування волонтерської команди психологів-екофасилітаторів та організація її
діяльності на платформі POINT «Безкоштовна психологічна допомога для людей, які
постраждали від російської агресії та потребують психологічної підтримки», через
сайт https://epf.com.ua/epf-sos/ .

44.

Проведення індивідуальних психологічних консультацій (17 консультацій).

Давидова О.В.
Діденко М.С.
У співпраці з
розробниками
мобільного застосунку
POINT діяльності ГО
«Українська асоціація
екологічної
психологічної
допомоги»
Лушин П.В.
Сухенко Я.В.
У межах
волонтерської
діяльності ГО
«Українська асоціація
екологічної
психологічної
допомоги»
Лушин П.В.
Сухенко Я.В.
Сухенко Я.В.

45.

Підготовка контенту та адміністрування сторінки «Українська асоціація екологічної
психологічної допомоги».
Кризова інтервенція для журналістів та редакторів телеграм-каналу.

Лушин П.В.
Сухенко Я.В.
Інжиєвська Л.А.

Психологічна допомога волонтерам, психологам , всім верстам населення.
Розміщення матеріалів щодо надання психологічної допомоги в телеграм-каналах для
студентів психологів.
Створення телеграм-каналу «Політична психологія».

Інжиєвська Л.А.
Інжиєвська Л.А.

26 лютого –
15 березня 2022 р.
24 лютого –
15 березня 2022 р.
8-14 березня
2022 р.
2022 р.
2022 р.

Здобувачі вищої
освіти групи ПБ 18 Д1

Від 6 березня
2022 р. по

46.
47.
48.
49.

26-28 лютого
2022 р.

26 лютого –
15 березня 2022 р.
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№
з/п
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Зміст
Наповнення телеграм-каналу «Політична психологія» корисними в сучасних умова
інформаційними матеріалами щодо психологічної та фізичної безпеки, а також
аналітичних матеріалів з політичної психології.
Моніторинг онлайн ресурсів на предмет збору корисної інформації з питані
психологічної допомоги в умовах військових дій. Розповсюдження цих матеріалів між
здобувачами вищої освіти по різних інформаційним каналам.
Надання психологічної та консультативної допомоги здобувачам вищої освіти у
форматі індивідуальних звернень.
Проведення консультативної зустрічі з здобувачами бакалаврського та магістерського
рівня підготовки з теми «Психологічні зміни особистості в умовах військових
конфліктів. Критичне мислення у кризових умовах».
Розширення аудиторії телеграм-каналу «Політична психологія» (з 24 до 76 осіб) за
рахунок приєднання здобувачів вищої освіти інших бакалаврських та магістерських
груп.
Надання психологічної допомоги українцям в межах волонтерської роботи
психологом-консультантом кризової служби «Телефон довіри», співпраця з
благодійними організаціями в межах України та в Польщі для допомоги українцям в
умовах воєнного стану.
Психологічна та організаційна допомога українцям в межах роботи волонтерських
чатів та каналів Telegram («Волонтери | Допомога» https://t.me/helpvolonter ; «Чат
взаємодопомоги УВС 🇺🇦» https://t.me/VolunteerTalks ; «Чернігів | Українська
Волонтерська Служба» https://t.me/VolunteerTalksChernihiv ; «Житомир | Українська
Волонтерська Служба» https://t.me/VolunteerTalksZhytomyr , в тому числі з метою
сприяння надання ліків та гуманітарної допомоги особам в кризових умовах життя, під
час їх перебування в підвалах будівель, інформаційний супровід біженців для переїзду
до іншої країни тощо; створення архівних тематичних каналів в Telegram для
ефективної організації допомоги українцям в період війни («Транспорт Перевезення»,
«Переселення, прихисток», «Волонтери та організації», «Їжа та ліки»).
Участь у волонтерській інформаційній роботі проти дезінформації:
–інформаційна робота з росіянами, що проживають в російській федерації, щодо

Виконавці
та Гусєв А.І.
Гусєв А.І.

Дата проведення

Гусєв А.І.

актуальний час
Від 6 березня
2022 р. по
актуальний час
Від 25 лютого
2022 р. по
актуальний час
Від 28 лютого
2022 р. по
актуальний час
16 березня 2022 р.

Гусєв А.І.

16 березня 2022 р.

Мухіна Л.Я.

2022 р.

Мухіна Л.Я.

Від 24 лютого
2022 р. по
актуальний час

Мухіна Л.Я.

Від 24 лютого
2022 р. по

Гусєв А.І.
Гусєв А.І.
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Зміст
роз’яснення та надання правдивої інформації про сучасний актуальний стан життя та
подій в Україні;
– блокування інформаційних ресурсів та ютуб-каналів проросійських активістів з
дезінформацією про актуальні події в Україні (активна участь у чаті «IT ARMY of
Ukraine» в Telegram https://t.me/itarmyofukraine2022 р.; «Диванні війська» в Telegram
https://t.me/dyvanny3 .
Участь у вебінарі «Як допомогти собі у період війни». Ведуча: Ванда Буганова,
платформа Zoom. Реєстрація учасників відбувалась за лінком:
https://forms.gle/ip5b58bRVMB32HeFA .
Участь у вебінарі для професійних психологів та психотерапевтів по груповій і
індивідуальні терапії запобігання розвитку хронічного ПТСРю
Локація проведення: відеоконференція в Telegram.
Ведуча вебінару: Людмила Метелешко, швейцарський психотерапевт, психіатр.
Проведення групової психологічної сесії біженцям у залі очікувань Центрального
залізничного вокзалу, які виїжджали з Києва до Західної України та закордон, надання
психологічної допомоги біженцям, які знаходилися у потягу «Київ-Ковель».
Психологічний супровід біженців, яким надають постійний прихисток або тимчасове
місце проживання для переїзду закордон члени релігійної громади «Сіон» м. Луцька
(проведення групової роботи та індивідуальних консультацій).
Участь у вебінарі «Практикум: Web of Science Core Collection базовий та розширений
пошуки» Лектор: Тихонкова Ірина, к.б.н., консультант з регіональних рішень Clarivate
(iryna.Tykhonkova@clarivate.com).
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, Вип. 19(48) (І квартал): Серії
«Педагогічні науки»; «Соціальні та поведінкові науки» – отримання цифрового
ідентифікатора DOI від офіційного агентства реєстрації Цифрових Ідентифікаторів
Об’єктів (Crossref) та розміщення збірника на сайті Університету менеджменту освіти.
Продовження набору статей до чергового випуску Вісник післядипломної освіти:
збірник наукових праць, Вип. 20(49) (ІІ квартал): Серії «Педагогічні науки»;
«Соціальні та поведінкові науки».
Продовжувати опрацювання матеріалів, поданих до редакційно-видавничого відділу

Виконавці

Дата проведення
актуальний час

Викладачі кафедри
ПОР ННІМП

28 лютого 2022 р.

Мухіна Л.Я.

8 березня 2022 р.

Мухіна Л.Я.

8 березня 2022 р.

Мухіна Л.Я.
Мухіна Л.Я.

Від 8 березня
2022 р. по
актуальний час
15 березня 2022 р.

Васильченко Я.Й.

16 березня 2022 р.

Васильченко Я.Й.
Зубаков В.А.
Отрішко В.І.
Ремізовський К.М.
Васильченко Я.Й.

Від 20 березня
2022 р.
Від 20 березня
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Зміст

Виконавці

адміністрацією згідно з планом роботи Університету на 2022 р.

Зубаков В.А.
Отрішко В.І.
Ремізовський К.М.
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

1.

Надання екстренної психологічної допомоги (он-лайн та офлайн) громадянам України,
які знаходяться у стані кризи у зв’язку з військовими діями на території України.

1.1

Надання психологічної допомоги (онлайн) дорослим та підліткам, що знаходяться у
кризовому стані у зв’язку з військовими діями на території України.

1.2

Надання психологічної підтримки особам, що перебували в «зеленому» коридорі під
час евакуації.
Надання психологічної допомоги біженцям, які знаходяться на території залізничного
вокзалу ст. Львів (волонтерська діяльність).
Соціально-психологічна допомога біженцям, що знаходяться за кордоном (допомога у
пошуках волонтерів-психологів, житла, роботи тощо).
Надання психологічної допомоги пораненим (гостра реакція на бойовий стрес), що
знаходяться в психіатричному відділенні лікарні м. Миколаїв.
Надання необхідної психологічної підтримки бійцям тероборони в умовах війни.

1.3
1.4
1.5
1.6

Дата проведення
2022 р.

Сосновенко Н.В.
Мороз Р.А.
Богуславська І.В.
Корнієнко І.О.
Байдик В.В.
Кондратюк А.А.
Гніда Т.Б.
Ткачук І.І.
Гопкало Ю.П.
Сосновенко Н.В.
Мороз Р.А.
Богуславська І.В.
Корнієнко І.О.
Байдик В.В.
Кондратюк А.А.
Гніда Т.Б.
Ткачук І.І.
Гопкало Ю.П.
Кондратюк А.А.

Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Корнієнко І.О.

26 лютого 2022 р. –
3 березня 2022 р.
Від 24 лютого
2022 р. і дотепер
Від 14 березня
2022 р. і дотепер
Від 28 лютого

Мороз Р.А.
Сосновенко Н.В.
Мороз Р.А.
Горленко В.М.

Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Березень 2022 р.
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Зміст
Надання психологічної підтримки особам в умовах війни, які знаходяться в обмежених
умовах.
Надання психологічної підтримки особам на підприєстві в умовах війни.

Організація роботи телефону психологічного кризового консультування для населення
України (закупка телефонного апарату, SIM-карток, підбір спеціалістів, проведення
навчання та інтервізійних груп щодо діяльності, ведення звітної документації та аналіз
звернень): https://www.facebook.com/ruslana.moroz2/posts/5190150927709705 .
1.10 Волонтерська робота на телефоні швидкої психологічної та психіатричної допомоги
(Гаряча лінія Центру психічного здоров’я).
2. Тематичні публікації у соціальних мережах:
2.1 «Спокій це моя сила», «Тримаю оборону психіки», «Слова підтримки», «Весняні
думки і плани», «Спокій в серці і сила духу», «У важкі часи варто бути сильними»,
«Кожен зараз воїн», «Перетворення руйнівної агресії а енергію досягнення».
2.2 «Психологічна допомога дітям і сім'ям , які постраждали внаслідок військового
конфлікту в Україні».
2.3 Публікація інфографіки «Як пережити кризу та зберегти спокій».
2.4 Публікація «Важливі навички в періоди стресу: iлюстроване керівництво. ВООЗ».
2.5 Відео тренінг “Наш спокій – спокій наших близьких»
lviv.loippo.ua https://www.facebook.com/profile.php?id=100003027913158 .
2.6 Відео тренінг «Дбаємо про себе і своїх дітей»
lviv.loippo.ua https://www.facebook.com/profile.php?id=100003027913158 .
2.7 Інтерв’ю виданню varianty.lviv.ua «Сирена є ознакою того, що про нас дбають»
3. Надання методичної допомоги (онлайн) фахівцям психологічної служби, що працюють
з педагогічними працівниками, дітьми та підлітками, які знаходяться у кризовому стані
у зв’язку з військовими діями на території України.
1.9

Виконавці
Гопкало Ю.П.
Горленко В.М.
Гопкало Ю.П.
Мороз Р.А.

Дата проведення
2022 р. і дотепер
Від 1 березня
2022 р. і дотепер
Від 1 березня
2022 р. і дотепер
Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Мороз Р.А.

Від 17 березня
2022 р.

Гніда Т.Б.
Сосновенко Н.В.

24, 26, 27 лютого,
1, 6, 7, 14, 17
березня 2022 р.
3 березня 2022 р.

Сосновенко Н.В.
Сосновенко Н.В.
Корнієнко І.О.

7 березня 2022 р.
10 березня 2022 р.
7 березня 2022 р.

Корнієнко І.О.

8 березня 2022 р.

Корнієнко І.О.
Сосновенко Н.В.
Мороз Р.А.
Богуславська І.В.
Корнієнко І.О.
Байдик В.В.
Гніда Т.Б.
Ткачук І.І.

4 березня 2022 р.
Від 24 лютого
2022 р. і дотепер
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з/п
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Зміст
Інформаційне наповнення сторінки Facebook Психологічна служба системи освіти
України (https://www.facebook.com/groups/psyua) у питанні надання соціальнопсихологічної допомоги населенню, профілактики емоційного вигорання працівників
психологічної служби, надання першої психологічної допомоги тощо.
Розміщення методичних матеріалів, науково-методичний супровід практичних
психологів та соціальних педагогів в соцмережах (Facebook, Telegram, WhatsApp,
Viber, Signal): у групі «Психологічна служба системи освіти України НАПН України»,
на сторінці «Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів»,
https://www.facebook.com/groups/810378169316583
https://www.facebook.com/groups/694092347344141 .
Публікації ефірів для фахівців психологічної служби в групі «Психологічна служба
системи освіти України»:
– запис ефіру із коучем життєстійкості Зориною О’Доннелл тема «Психологічна
підтримка та взаємопідтримка під час війни»
– лекція Галина Католик «Війна і діти, як їм допомогти ?»
– «Кризова психологічна самодопомога в умовах війни-2», навчально-науковий
інститут психології Університету «КРОК»;
– група підтримки для дітей та батьків і всіх бажаючих;
– техніка постукування травми (ТТТ) з Хансом-Херманом Берцем.
Поширення інформації про заходи, що проводяться обласними Центрами
психологічної служби для практичних психологів та соціальних педагогів у мережі
фейсбук.
Поширення в соціальних мережах інформації про групи підтримки для фахівців
психологічної служби, що працюють з педагогічними працівниками, дітьми та
підліткам, які знаходяться у кризовому стані у зв’язку з військовими діями на території
України.
Науково-методичний супровід організації та проведення методичних онлайн
коворкінгів «Психологічна підтримка та допомога під час війни» для фахівців
психологічної служби системи освіти у Чернівецькій області.
Створення та методичне забезпечення групи практичних психологів і соціальних
педагогів закладів освіти Чернівецької області щодо надання соціально-психологічної

Виконавці
Романовська Д.Д.
Сосновенко Н.В.
Горленко В.М.
Лунченко Н.В.
Сосновенко Н.В.

Дата проведення
Від 25 лютого
2022 р.
Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Мороз Р.А.

Сосновенко Н.В.

Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Сосновенко Н.В.

Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Сосновенко Н.В.
Гніда Т.Б.

Від 24 лютого
2022 р. і дотепер

Романовська Д.Д.

9 березня 2022 р.
16 березня 2022 р.
23 березня 2022 р.
Від 28 лютого
2022 р. і дотепер

Романовська Д.Д.
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3.8

3.9

Зміст
допомоги, підтримки дітям та дорослим, що тимчасово переміщені і проживають у їх
територіальних громадах.
Проведення індивідуальних онлайн супервізій для практичних психологів, соціальних
педагогів, які надають психологічну допомогу жінкам і дітям військовослужбовців
ЗСУ, що загинули на війні.
Проведення онлайн зустрічей терапевтичних груп з профілактики емоційного
виснаження у зв'язку з військовими діями на території України для педагогів та
батьків.

3.10 Підготовка методичного комплексу технік, алгоритмів дій, психоедукаційних плакатів
для використання в системі надання первинної психологічної допомоги дітям і
дорослим.
3.11 Підготовка методичних матеріалів для науково-педагогічних працівників та педагогів
щодо саморегуляції психоемоційного стану «Психологічний імунітет», «Педагог має
навчати».
3.12 Розробка науково-методичних матеріалів з питань профілактики агресії, насильства у
дітей під час військових подій (у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна»).
3.13 Надання методичної та консультативної допомоги практичним психологам, що
надають допомогу батькам дітей та підлітків, що знаходяться за кордоном, на
окупованих територіях, в місцях, де безпосередньо ведуться бойові дії.
4
Організаційна робота щодо координації діяльності психологів системи освіти та
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з надання соціальнопсихологічної допомоги населенню».
4.1 Підготовка листа УНМЦ практичної психології і соціальної роботи «Про організацію
соціально-психологічної допомоги працівниками психологічної служби» від 14
березня 2022 р. № 32 з переліком нормативно правових документів, які регламентують
надання соціально-психологічної допомоги дітям та членам їхніх родин, та науковометодичних розробок науковців Українського науково-методичного центру практичної
психології і соціальної роботи, які стануть у нагоді працівникам психологічної служби
системи освіти з покликаннями на Електронну бібліотеку НАПН України.
4.2 Проведення онлайн наради для завідувачів/директорів обласних, Київського міського
навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби системи

Виконавці

Дата проведення

Романовська Д.Д.

Від 14 березня
2022 р. і дотепер

Гніда Т.Б.

28 лютого,
14 березня,
21 та 28 березня
2022 р.
Від 8 березня
2022 р. і дотепер

Романовська Д.Д.
Предко В.В.
Корнієнко І.О.

10-16 березня
2022 р.

Байдик В.А.

Від 25 лютого
2022 р.
Від 26 лютого
2022 р. і дотепер

Мороз Р.А.

Лунченко Н.В.

14 березня 2022 р.

Панок В.Г.
Богуславська І.В.

18 березня 2022 р.
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5

5.1

6.

7.

8.

Зміст
освіти та психологів територіальних органів (підрозділів) цивільного захисту
«Координація діяльності психологів системи освіти та підрозділів ДСНС у наданні
соціально-психологічної допомоги населенню» (лист УНМЦ практичної психології і
соціальної роботи від 16 березня 2022 р. № 33).
Співпраця з Вищою школою психології (м. Берлін) (Psychologische Hochschule Berlin
(PHB)) щодо розроблення програми курсу з психологічної реабілітації постраждалих і
організації навчання практичних психологів системи освіти за згаданою програмою.

Організаційне засідання робочої груп з українських та німецьких психологів з
планування роботи з розроблення програми курсу з психологічної реабілітації
постраждалих.
Самоосвітня робота, участь у вебінарах ізраїльських, чеських, німецьких,
американських, англійських та українських фахівців з питань надання первинної
психологічної допомоги, роботи із травмою війни, запобігання формування ПТСР.

Інтерв’ю журналісту Метью Томпсону, журналісту Лондонського Інтернет-видання
«Leading Britain’s Conversation» https://www.lbc.co.uk/news/emotional-moment-mumdaughter-ukraine-poland/ .
Участь у складанні антивоєнного Звернення до освітян і науковців від Громадської
лабораторії (зав. лаб. Самодрин А.П.) з вивчення та розроблення гуманітарних ідей
В.І. Вернадського при Комісії з розроблення наукової спадщини академіка
В.І. Вернадського НАНУ. (в числі 10 членів лабораторії).

Виконавці

Дата проведення

Лунченко Н.В.

Панок В.Г.
Сосновенко Н.В.
Ткачук І.І.
Романовська Д.Д.
Мороз Р.А.
Гніда Т.Б.
Горленко В.М.
Панок В.Г.

З 11 березня 2022 р.

Сосновенко Н.В.
Мороз Р.А.
Богуславська І.В.
Корнієнко І.О.
Байдик В.В.
Кондратюк А.А.
Гніда Т.Б.
Якимчук Г.О.
Ткачук І.І.
Гопкало Ю.П.
Мороз Р.А.

Від 8 березня
2022 р. і дотепер

Рибалка В.В.

12 березня 2022 р.

11 березня 2022 р.

10 березня 2022 р.

58

№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Зміст

Виконавці

Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Наукова та науково-організаційна робота
Організовано роботу ДНПБ як віртуальної установи: створено чати ДНПБ, усіх
Керівництво ДНПБ,
відділів, віртуальну групу «Освітянські бібліотеки України» у Вайбері для організації
завідувачі відділів
роботи керівництва, завідувачів усіх структурних підрозділів відповідно до статутних
завдань установи в умовах воєнного часу.
Організовано й проведено засідання вченої ради ДНПБ у дистанційному режимі за
Березівська Л.Д.
формою асинхронної е-комунікації.
Тарнавська С.В.
члени вченої ради
Забезпечено підготовку, редагування та розміщення матеріалів про діяльність ДНПБ в Березівська Л.Д.
умовах воєнного стану на вебпорталі установи та в мережі Фейсбук.
Тарнавська С.В.
Взято участь у засіданні Президії НАПН України у дистанційному режимі за формою
Березівська Л.Д.
асинхронної е-комунікації.
Розроблено проєкт нової редакції Статуту ДНПБ.
Березівська Л.Д.
Тарнавська С.В.
Відповідно до Тематичного плану наукових досліджень ДНПБ на 2022 р. продовжено
Закатнов Д.О.
виконання у дистанційному режимі наукових досліджень:
Керівники наукових
– «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (2020-2022 р.),
досліджень:
РК № 0120U002093, науковий керівник – Л.Д. Березівська;
Березівська Л.Д.
– «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та Лапаєнко С.В.
освіти» (2020-2022 р.), РК № 0120U002094, науковий керівник – Л.О. Пономаренко;
Пономаренко Л.О.
– «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії
наукові працівники
педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та
реформування освіти» (2020-2022 р.), РК № 0120U002095, науковий керівник –
С.В. Лапаєнко.
Створено нові та оновлено наявні сторінки електронного інформаційнонаукові працівники
бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу»
(https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/).
Поповнено інформаційними ресурсами віртуальні читальні зали:
наукові працівники
віртуальний читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського
(https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-fondu-v-o-

Дата проведення

Від 24 лютого
2022 р.
28 лютого 2022 р.
Від 24 лютого
2022 р.
3 березня 2022 р.
24 лютого –
17 березня 2022 р.
Від 24 лютого
2022 р.

Від 24 лютого
2022 р.
Від 24 лютого
2022 р.
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sukhomlynskoho/);
віртуальний читальний зал освітянина (https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalnizaly/virtualna-kimnata-muzey-ridkisnoyi-knyhy/).
Опубліковано статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних
WoS і Scopus :
1) Berezivska, L.D., Pinchuk, O.P., Hopta, S.M., Demyda, Y.F., & Sereda, K.V. (2022 р.).
Creation of information and bibliographic resource «outstanding educators of Ukraine and
the world» and its influence on the development of digital humanities. Information
Technologies and Learning Tools, 87(1), 1–17.
https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4825 (WoS)
2) Guraliuk, A., Rostoka, M., Koshel, A., Skvorchevska, Y., Luchaninova, O.Ontological
Modeling of Electronic Educational Resources . Lecture Notes in Networks and Systemsthis
link is disabled, 2022 р., 390 LNNS, pp. 661–668. (Scopus)
https://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93907-6_71
3) Rostoka M. at al. (2022 р.). Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in
the Institutions of Higher Education [Готовність студентів до дистанційного навчання:
результати досліджень у закладах вищої освіти] / In : Auer M.E., Hortsch H., Michler O.,
Köhler T. (eds). Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 389 LNNS, pp. 426-434. (Scopus,
Springer, Cham)
DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_43;
URL : https://lib.iitta.gov.ua/730128/1/2022 р._389-LNNS.pdf (English).
Підготовлено та розміщено на Фейсбук-сторінці ДНПБ «Календар знаменних і
пам’ятних дат у галузі освіти» на березень місяць.
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/photos/pcb.5108542225864741/5108541602531470/
Продовжено реалізацію онлайн-проєкту «SukhomlinskyNews». На Фейсбук-сторінці
ДНПБ розміщено допис «Support for Ukraine»: Алан Кокеріль, австралійський учений і
популяризатор спадщини Василя Сухомлинського серед англомовних читачів у всьому
світі, про підтримку України.
https://www.facebook.com/hashtag/sukhomlinskynews.
Продовжено реалізацію онлайн-проєкту «Читаймо Сухомлинського онлайн». На
Фейсбук-сторінці ДНПБ розміщено допис з посиланням на повнотекстову статтю
В. Сухомлинського «Слово рідної мови».

Виконавці

Дата проведення

Лютий – березень
2022 р.
Березівська Л.Д.
Пінчук О.П.
Середа Х.В.
Гуралюк А.Г.
Ростока М.Л.
Ростока М.Л.

Павленко Т.С.

28 лютого 2022 р.

Міхно О.П.

2 березня 2022 р.

Міхно О.П.

15 березня 2022 р.
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13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

Зміст
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/posts/5108179962567634.
Організовано та проведено засідання наукових відділів (дистанційний режим,
асинхронна е-комунікація), на яких, зокрема, розглянуто питання «Про проведену
роботу відділу в умовах воєнного стану».
Підвищення кваліфікації за фахом «Практична психологія»:
взято участь у експрес-навчанні роботи з гострою травмою від Consonance Therapy
Institute (освітня платформа для дослідження нових підходів в психотерапії, Варшава,
Республіка Польща).
Науково-інформаційна та бібліотечна робота
Формування та зберігання фонду
Продовжено наповнення Науково-педагогічної електронної бібліотеки.

Виконавці

Дата проведення

Березівська Л.Д.
Закатнов Д.О.
Тарнавська С.В.
завідувачі наукових
відділів
Дяченко Л.М.

16-17 березня
2022 р.

Лобановська І.Г.

24 лютого –
25 березня 2022 р.
24 лютого –
25 березня 2022 р.

5-11 березня
2022 р.

Підбито підсумки руху фонду за І кв. 2022 р. у Книзі сумарного обліку в електронній
формі. Укладено реєстр на обліковані видання для бухгалтерії.
Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів
Опрацьовано 102 ресурси, подані на розгляд до Електронної бібліотеки НАПН
України. До сховища переміщено 13 ресурсів.
Доопрацьовано 396 бібліографічних записів документів у базі даних «Книги».

Лобановська І.Г.

Здійснено поповнення бази даних «Періодика». Аналітично опрацьовано 284 статті /
15 прим. журналів. Введено індекси УДК, предметні рубрики, ключові слова, анотації
тощо. Розкрито зміст наукових збірників без створення аналітичних записів – 2 прим.
/ 74 статті.
Поповнено базу даних «Бібліотечна справа» – 168 бібліографічних записів.

Рубан А.І.
Фіх В.В.
Шолохова Н.Є.

Відредаговано 369 бібліографічних записів у базі даних «Книги», зокрема Колекції:
«Дарунки президента НАПН України В.Г. Кременя» – 143, «Мініатюрна книга» – 41,
«Колекція П.І. Рогової» – 185.
Здійснено вибіркове поточне редагування записів у базі даних «Книги» електронного

Хибник І.С.
Гулак В.М.

24 лютого –
25 березня 2022 р.
24 лютого –
25 березня 2022 р.

Хибник І.С.

24 лютого –

Середа Х.В.
Жигалюк А.В.
Хибник І.С.

Рубан А.І.

24 лютого –
25 березня 2022 р.
24 лютого –
25 березня 2022 р.
24 лютого –
25 березня 2022 р.
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28.

29.
30.

Зміст
каталогу (виправлення технічних і орфографічних помилок, правильність
бібліографічних описів, систематичних шифрів тощо) – 424 бібліографічні записи.
Підготовлено й розміщено на порталі та в соціальних мережах ілюстровану
інформацію про надходження до фонду ДНПБ (1 допис,
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua).
Обслуговування користувачів
У звітному періоді кількість віддалених користувачів ДНПБ (за ІР-адресами)
становила 818, з них 681 – нові. Кількість дистанційних відвідувань порталу – 1208;
перегляд сторінок – 6106; завантажень електронних документів з порталу – 83;
відвідуваність баз даних електронного каталогу становить 458; звернень до документів
у Науково-педагогічній електронній бібліотеці – 200, з них переглянуто – 162.
Науково-методичне забезпечення мережі освітянських бібліотек
МОН України та НАПН України
Проведено дайджест-розсилку актуальної фахової інформації у мережі освітянських
бібліотек (5 бібліотек НАПН, 23 бібліотеки ІППО та 30 бібліотек ЗВО).
З метою методичного супроводу діяльності освітянських бібліотек продовжено роботу
зі створення інформаційних ресурсів на допомогу дистанційному підвищенню
кваліфікації у форматі онлайн-проєкту «Дистанційна самоосвіта бібліотечних
працівників» https://bit.ly/3toA9qA.
Соціокультурна діяльність
Підготовлено та розміщено на вебпорталі та у Facebook віртуальну презентацію
«Україна переможе, разом ми – сила!» за матеріалами збірника «З Україною в серці» з
творами переможців конкурсу авторських патріотичних віршів учнів, що відбувся у
2015 р. у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Виховуємо
громадянина – патріота України»
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/videos/1080391722809624 .
Підготовлено віртуальні презентації «Корисні посилання та поради»
https://bit.ly/3qlGMIh, що можуть стати в пригоді в умовах воєнного часу.
Продовжено роботу з формування відеороликів Всеукраїнської мережевої бібліотечної
акції до Всесвітнього дня читання вголос «Читаємо казки В.О. Сухомлинського» (за
книгою В.О. Сухомлинського «Я розповім Вам казку»). Сформовано 43 відеоролики,

Виконавці

Дата проведення

Лобановська І.Г.
Рубан А.І.
Лобановська І.Г.

25 березня 2022 р.

–

24 лютого –
25 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

3 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

24 лютого –
25 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

4 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

4 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

24 лютого –
25 березня 2022 р.

9 березня 2022 р.
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35.

36.
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сформовано плейлист на Ютубі. Оприлюднено інформацію на порталі та у Facebook.
Виявлено інформацію, корисну й соціально значиму в умовах воєнного часу для
науковців, освітянського загалу, бібліотечних працівників, мешканців Києва, громадян
України тощо й поширено її через соціальні мережі та інші засоби комунікації, зокрема
через Facebook, Twitter, Viber, Telegram тощо.
Експозиційно-виставкова діяльність
Експозиційно-виставкову діяльність реалізовано у форматі віртуальних виставокпрезентацій. Підготовлено 3 презентації, з них тематичних – 2, персональних – 1 із
серії «Ювіляри НАПН України».
– «Інклюзивне освітнє середовище у закладах загальної середньої освіти»
http://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=30379
– «Національна академія педагогічних наук України – вища галузева наукова установа
з питань освіти, педагогіки та психології». До 30-річчя заснування https://bit.ly/3JrTrRc.
– «Наталія Семенівна Побірченко – дослідник історико-педагогічних надбань
українського народу». До ювілею від дня народження (не розміщено на порталі та
сторінці ДНПБ у Facebook на прохання ювілярки з особистих причин).
Розпочато підготовку матеріалів до виставок «Виховання починається з сім’ї» (до
Міжнародного дня сім’ї), «Освіта дорослих», «Олександра Яківна Савченко – Людина,
Вчитель, Особистість» (до 80-річчя від дня народження).
Протидія російській агресії та інформаційна безпека
Підготовлено і надіслано листи історикам освіти з різних європейських країн (Бельгія,
Великобританія, Італія, Литва, Словенія, Угорщина, Чорногорія) про війну РФ проти
України. Одержано від закордонних учених листи підтримки і засудження путінської
війни проти незалежної України.
Інформацію про лист-підтримку викладачів і студентів Чорногорії розміщено на
особистій сторінці https://www.facebook.com/profile.php?id=100009405594439 та
сторінці ДНПБ у Фейсбуці https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/.
Поширено Заяву Національної академії педагогічних наук України про засудження
порушення територіальної цілісності й кордонів України з боку Російської Федерації
на особистій сторінці у Фейсбуці https://bit.ly/3wkSSoB.
Поширено Відкритий лист до європейської спільноти задля збереження академічних
цінностей під час війни (звернення ініційовано Радою молодих вчених при

Виконавці

Дата проведення

Працівники ДНПБ

24 лютого –
25 березня 2022 р.

Гончаренко О.Л.

3 березня 2022 р.

Мелещенко Л.М.

24 березня 2022 р.

Мелещенко Л.М.

15 березня 2022 р.

Фіх В.В.
Шолохова Н.Є.

24 лютого –
31 березня 2022 р.

Березівська Л.Д.

3 березня 2022 р.

Березівська Л.Д.

24 лютого 2022 р.

Березівська Л.Д.
Тарнавська С.В.

15 березня 2022 р.
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з/п
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Зміст
Міністерстві освіти і науки України) https://bit.ly/3Ipha3d.
Підписано петицію до ООН «People around the world are appealing to the UN to exclude
Russia from the UN Security Council» https://bit.ly/3qjmuPx.
Забезпечено підготовку та поширення звернення «Appeal to publishers and scientific
content providers to stop the war in Ukraine, March 2, 2022 р.».
https://bit.ly/3ii9sNO.
Забезпечено підготовку (українською та англійською мовами) та поширення Звернення
Української бібліотечної асоціації до Президента, Правління та Членів IFLA від
28 лютого 2022 р. https://bit.ly/3wlbSU0.
Проведено адвокаційну діяльність з представниками національних асоціацій та
бібліотекарями різних країн світу щодо виключення представників Російської
бібліотечної асоціації та інших бібліотечних установ країни-агресора з членства в IFLA
та усунення їх від прийняття рішень і діяльності під егідою цієї міжнародної
професійної організації
Започатковано та продовжено збирання інформації про діяльність бібліотек України в
умовах воєнного часу, рекомендацій від іноземних партнерів для організації роботи
бібліотек, інформацію щодо підтримки бібліотечної спільноти України міжнародними
організаціями, національними асоціаціями, бібліотеками та бібліотекарями з різних
країн світу. Опубліковано 8 матеріалів в розділі «Новини» (https://ula.org.ua/novyny-tapodii/novyny) та 37 матеріалів на сторінці Фейсбук ВГО Українська бібліотечна
асоціація (https://www.facebook.com/ula.org.ua).
Забезпечено підготовку та поширення Звернення Президії ВГО Українська бібліотечна
асоціація до бібліотечної спільноти України від 23 лютого 2022 р.
https://bit.ly/3iiJdXp.
Опубліковано інтерв’ю в журналі Шведської бібліотечної асоціації Biblioteksbladet
«Ukrainska bibliotek aktiva i krigstid: «Vi tror på seger»
Українські бібліотеки діють у воєнний час: «Віримо в перемогу»
https://bit.ly/3qiwg4m.
Опубліковано інтерв’ю у співавторстві на порталі IFLA (Міжнародна Федерація
бібліотечних асоціацій та установ) «Why Open Library Data Matters: Perspectives from
Library Map of the World Contributors – Чому відкриті бібліотечні дані мають значення:
перспективи від учасників Бібліотечної мапи світу» https://bit.ly/3tnigIq

Виконавці

Дата проведення

Лобода С.М.

5 березня 2022 р.

Сошинська Я.Є.

Від 2 березня
2022 р.

Сошинська Я.Є.

Від 28 лютого
2022 р.

Сошинська Я.Є.

Від 28 лютого
2022 р.

Сошинська Я.Є.

Від 24 лютого
2022 р.

Сошинська Я.Є.

Від 23 лютого
2022 р.

Сошинська Я.Є.

28 лютого 2022 р.

Сошинська Я.Є.

4 березня 2022 р.
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№
з/п
45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

Зміст
Здійснюється: інформаційна взаємодія із Донецьким НМЦ (директор Е.Гончаров ) та
Закарпатським НМЦ (директор О. Слюсарєва) із питань посилення інформаційної
протидії агресору, посилення захисту сайтів НМЦ тощо. https://bit.ly/37yRt3u.
Підписано і поширено відкритий лист Українського науково-освітнього ІТ-товариства
до світової наукової та академічної спільноти з закликом блокування грантових,
академічних та інших можливостей для російської федерації.
https://bit.ly/3IqzPvs.
Здійснюється блокування каналів у Телеграм і сторінок у Фейсбук, що
розповсюджують фейкову, неправдиву чи агресивну інформацію щодо ЗСУ та
оборонних дій населення України.
Підписано Відкритий лист української академічної спільноти до Європейської Комісії,
Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу (ЄС) та кожної держави-члена
ЄС. https://bit.ly/3ilQVjI.
Здійснюється інформаційна протидія агресору (постійна участь у діяльності спільноти
«Інтернет Війська України», https://t.me/ivukr ).
Проведено планові роботи з експлуатації серверів (файлового, термінального,
резервного копіювання) та супроводу програмного забезпечення на комп'ютерах
користувачів; здійснюється контроль безпеки комп'ютерної мережі, оновлення
прикладних програм, антивірусній профілактиці та захисту даних;
забезпечується технічна та консультаційна підтримка АБІС, автоматизованої системи
щоденного контролю за станом баз даних та їх щомісячної реорганізації;
проведено посилення безпеки порталу ДНПБ шляхом доопрацювання файлів
(заборони доступу ботів) .htaccess і robots.txt.
Взято участь у поширенні корисних посилань та достовірної й патріотичної інформації
в соціальних мережах через Інфозагін Kyiv Vibes, Facebook, Twitter, Viber, Telegram
тощо про російське вторгнення в Україну.
Взято участь у підписанні відозви до світової громадськості щодо закриття неба над
Україною, листа-звернення щодо закриття освітнього та наукового простору для РФ
та Білорусі, закликів до світового бізнесу вийти з РФ та Білорусі тощо.
Робота відділу кадрів та діловодства
Підготовлено:

Виконавці

Дата проведення

Гуралюк А.Г.

Від 24 лютого
2022 р.

Пінчук О.П.

Лютий 2022 р.

Гуралюк А.Г.
Пінчук О.П.

Від 24 лютого
2022 р.

Березівська Л.Д.
Гуралюк А.Г.
Закатнов Д.О.
Пінчук О.П.
Гуралюк А.Г.

11 березня 2022 р.

Шило О.А.
Каплун О.О.

Від 24 лютого
2022 р.
Лютий – березень
2022 р.

Працівники ДНПБ

24 лютого –
25 березня 2022 р.

Лобановська І.Г.
Гончаренко О.Л.
Жигалюк А.В.

24 лютого –
25 березня 2022 р.

Чирва Т.Г.

Лютий – березень
65

№
з/п

Зміст

57.

– табелі за лютий – першу половину березня 2022 р.;
– накази:
про роботу кадрового складу в умовах воєнного стану;
про допущення до роботи відсторонених;
про продовження карантину в Україні;
– службову записку директору щодо роботи кадрового складу.
Бухгалтерська робота
Виплачено заробітну плата за лютий та березень 2022 р. (перераховано податки та
ЄСВ).
Опрацьовано та сплачено кошти по лікарняних листах за грудень 2021 р. та лютий
2022 р., перераховані Фондом соціального страхування.
Здано звіт про стан фінансування соціальних виплат розпорядника коштів станом на 1
березня 2022 р.
Здано звіт з праці за лютий 2022 р.

58.

Господарська діяльність
Забезпечено організацію охорони будівлі ДНПБ

59.

Благодійна діяльність
Перераховано кошти на потреби ЗСУ

54.
55.
56.

60.

61.

Волонтерська діяльність
Виконання роботи за фахом «Практична психологія»:
надано психологічну підтримку дітям і підліткам (10–16 років), які вимушено
переміщені з Києва на територію Полтавської обл. та дітям військовослужбовців;
здійснено психологічне консультування підлітків (15–18 років), які вимушено
переміщені з Києва на територію Полтавської обл.;
здійснено психологічне консультування батьків дітей та підлітків (10–18 років), які
вимушено переміщені з Києва на територію Полтавської обл.
Взято участь в облаштуванні блокпостів, бомбосховищ, плетінні маскувальних сіток,
виготовленні «бандерівських смузі»; надано допомогу щодо поселення переселенців,
представників іноземних ЗМІ, забезпечення продуктами харчування ТРО, доставлення

Виконавці

Дата проведення
2022 р.

Гайдук В.Г.
Кравченко О.М.
Гайдук В.Г.
Кравченко О.М.
Гайдук В.Г.
Кравченко О.М.
Гайдук В.Г.
Кравченко О.М.

Лютий – березень
2022 р.
Березень 2022 р.

Панасюк А.С.
Казаков Г.А.

Лютий – березень
2022 р.

Працівники ДНПБ

Лютий – березень
2022 р.

Дяченко Л.М.

Лютий – березень
2022 р.

Працівники ДНПБ

Лютий – березень
2022 р.

Березень 2022 р.
Березень 2022 р.
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з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11

Зміст

Виконавці

Дата проведення

харчів і ліків людям похилого віку тощо.
Відділ наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв’язків апарату Президії НАПН України
Переклад Звернення НАПН України та розміщення на сайті НАПН України
Доценко П.П.
25 лютого 2022 р.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України листа підтримки іноземного члена
Доценко П.П.
25 лютого 2022 р.
НАПН України пана П’єра Лєна.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України листів підтримки почесних докторів
Доценко П.П.
2 березня 2022 р.
НАПН України Умберто Нуно Лопес де Олівейра та Морітца Гунцінгера.
Направлення іноземним членам і почесним докторам НАПН України інформації про
Доценко П.П.
2 березня 2022 р.
події в Україні у зв’язку з агресією РФ.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України листів підтримки Всеєвропейської
Доценко П.П.
3 березня 2022 р.
федерації академій наук (ALLEA) та її керівництва.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України звернення Європейської асоціації
Доценко П.П.
3 березня 2022 р.
університетів.
Направлення іноземним членам і почесним докторам НАПН України інформації
Доценко П.П.
16 березня 2022 р.
Генерального штабу ЗСУ.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України звернень Сілезького, Гданського
Доценко П.П.
17 березня 2022 р.
університетів та академічної спільноти Республіки Польща.
Переклад і розміщення на сайті НАПН України відповіді пана П’єра Лєна, іноземного Доценко П.П.
18 березня 2022 р.
члена НАПН України, на інформацію Генштабу ЗСУ.
Сектор науково-аналітичної обробки і поширення інформації
Відділу наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв’язків апарату Президії НАПН України
Підготовка, оброблення й розміщення на Інтернет-порталі НАПН України документiв Ткаченко Л.І.
Від 24 лютого
і матeрiалів Президії НАПН України і наукових установ НАПН України – понад 60
2022 р. по
українською і англійською мовами та дублювання на офіційній сторінці НАПН
теперішній час
України у Facebook, а також спеціальних сторінках у Facebook «Освітянська і
педагогічна періодика» і «Педагогічна альфа-віта».
Підготовка відповідно до проблематики воєнного часу і видання чергового номера
Ткаченко Л.І.
Підпис до друку
газети «Освіта і суспільство», № 1-2, січень-лютий, 2022 р. https://bit.ly/3ubqJ0D.
28 лютого 2022 р.;
розміщення на сайті
НАПН України і
Facebook з
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Виконавці

12.

Триває робота над матеріалами газети «Освіта і суспільство», 2022 р., № 3, березень.

Ткаченко Л.І.

13.

Адміністрування інтернет-порталу та Facebook сторінки НАПН України.

Дмитренко С.О.

14.

Моніторинг та забезпечення функціонування комп’ютерної мережі НАПН України .

Дмитренко С.О.

15.

Організація віддалених робочих місць наукових працівників апарату Президії з
можливістю дистанційного доступу до комп’ютерної мережі НАПН України.

Дмитренко С.О.

16.

Консультування з питань ІТ наукових працівників апарату Президії НАПН України

Дмитренко С.О.

17.
18.

Волонтерська допомога у м. Трускавець (за місцем тимчасового перебування):
Рапіна Л.А.
плетіння маскувальних сіток для потреб ЗСУ
Робота над матеріалами чергового номера (№ 2, березень-квітень, 2022 р.)
Рапіна Л.А.
«Педагогічної газети України»
Господарсько-експлуатаційний відділ апарату Президії НАПН України

1.

Забезпечення теплопостачання.

2.

Забезпечення водопостачання.

3.

Забезпечення електропостачання.

4.

Забезпечення збереження документації та матеріальних цінностей.

5.

Забезпечення охорони будівель НАПН України.

Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,

Дата проведення
12 березня 2022 р.
Постійно,
підпис до друку
31 березня 2022 р.
Від 24 лютого
2022 р. по
теперішній час
Від 24 лютого
2022 р. по
теперішній час
Від 24 лютого
2022 р. по
теперішній час
Від 24 лютого
2022 р. по
теперішній час
Березень 2022 р.
Березень – квітень
2022 р.
Цілодобово
Цілодобово
Цілодобово
Цілодобово
Цілодобово
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6.

Забезпечення прибирання прилеглої території.

7.

Забезпечення вивозу сміття та побутових відходів.

8.

Підтримання всіх комунікацій в робочому стані.

9.

Надання допомоги та тимчасового прихистку біженцям працівниками готелю НАПН
України.
Сприяння співпраці орендарів НАПН України з волонтерами, що забезпечують
харчовими продуктами медичні установи Києва та блок-пости тероборони.

10.

Виконавці
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
Ковалюк В.С.,
працівники відділу
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