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Головна проблема, яку вирішує робота:
як вчасно, безпечно й ефективно допомогти 
громадянам України опрацювати психологічні 
наслідки тривалої травматизації та відновитися 
у нестабільних умовах гібридної війни



Основні наукові продукти:
• технологія використання 

мобільних застосунків у 
реабілітації та самодопомозі 
після травматичних подій

• модель інкорпорації мобільних 
застосунків до очної соціально-
психологічної реабілітації 
травмованої особистості

• типологія відтермінування при 
конструюванні майбутнього 
особистості

• діагностичний комплекс щодо 
особливостей отримання 
електронної соціально-
психологічної підтримки в 
умовах суспільної нестабільності



Основні наукові продукти:

• технологія відновлення 
самоефективності особистості 
при переживанні втрати

• зустріч зі смертю як технологія 
життєтворення особистості

• засоби оптимізації взаємодії 
людини зі страхом смерті та 
використання її глибинного 
потенціалу як ресурсу

• модель пошуку ресурсу для 
відновлення самоефективності 
військового при переживанні втрати 

• модель соціально-психологічного 
супроводу особистості під час 
переживання втрати



2 індивідуальні монографії

1 розділ у колективній монографії 

2 розділи у практичному посібнику 

2 розділи у методичних рекомендаціях

1 довідник (у співавторстві)

15 наукових статей 

12 тез доповідей

35 публікацій:



ВІДЗНАКИ

Переможець
II ступеня конкурсу 
НАПН України на 
кращі наукові роботи, 
створені у 2018 році

«Краща монографія» 
конкурсу наукових 
робіт ІСПП НАПН 
України - 2020

Золота медаль за 
розробку на XI 
Міжнародній виставці 
“Інноватика в 
сучасній освіті – 
2019” 

“Кращий підручник, 
посібник” конкурсу 
друкованих праць 
ІСПП НАПН України - 
2017



Результати роботи обговорено:

на 4 міжнародних наукових заходах;

на 20 всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах;

на 5 виставках наукової літератури;

у ЗМІ (понад 30 телепередач, радіоефірів, 
коментарів у друкованих та електронних 
виданнях).



Результати роботи впроваджено:
у навчальний процес закладів освіти;

у роботу громадських організацій;

у психоедукативну та консультативну 
діяльність ІСПП НАПН України.



Авторами

-здійснено організаційно-технічний 
супровід 22-х прямих ефірів та 
вебінарів проєкту, розміщено 
контент на відповідних 
платформах;

-розроблено 10 психоедукаційних 
інфографік;

-проведено 20 кризових 
консультацій;

-проведено 3 зустрічі груп 
психологічної підтримки для 
населення;

-підготовано десятки публікацій 
для просування електронного 
контенту.

Упровадження в онлайн-
просторі


