
м
f_g#lпlri&i

киТвсъкий нацlонАлъний унtвЕрситЕт
IMEШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Володимир БУГРОВ

".:еg"ц9

Dчýгlul IJали киlвського нацlонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
кПрО заходИ ЩодО забезпечення адаПтацii та психологiчноi реабiлiтацii здобувачiв

освiти i працiвникiв Унiверситету, якi постраждали вiд вiйни чи брали участь
у бойових дiях>>

Bid 05 zруdня 2022 рокуЗаслухавши й обговоривши доповiдь проректора з науково-педагогiчноТ роботи(гуманiтарнi питання) Iнни Степанець та директора Iнституту психiатрiТ Iрини Пiнчук кПро
заходи Щодо забезпечення адаптацiт та психологiчнот реабiлiтацiт здобувачiв освiти i
працiвникiв Унiверситету, якi постраждали вiд вiйни чи брали участь у бойових дiях>, Вчена
рала КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (далi - Унiверситет)
зазначас, Iцо в умоВах вiйнИ виникаС необхiднiсть систеМатичноТ психоемоцiйноТ пiд'римки
здобувачiв освiти та прашiвникiв Унiверситету. Понад три coTHi представникiв
унiверситетськот спiльноти лобровiльно долучилися до лав Збройних Сил УкраIни, бiльше
тисячi злобувачiв освiти с внутрiшньо перемiщеними особами, а значна кiлькiсть
праuiвникiв Унiверситету, якi прояtивали в Киiвськiй агломерацiт, втратили сво€ житло у
ЗВ'ЯЗКY З бОЙОВИМИ ДiЯМИ Та Тимчасово}о окупацiею примiських зон столицi. вiйна та iT
наслiдки продовжують здiйснювати вплив на перебiг соцiальних процесiв й негативно
вiдбиваються як на сусгtiльствi загалом, так i на кожнiй особистостi. Дктуальнiсть потреби
психологiчнот допомоги у зв'язку iз загарбницькими дiями росiйськот фелерашiт на територii
нашоi держави зроста€. Напад на територiю УкраТни активiзував застосування росiею
спецiальноТ методики манiпулIовання суспiльно-масовою свiдомiстю. У ходi пiдготовки
агресора до вiйни й пiсля повномасштабного вторгнення в Укратну 24 лютого 2022 року,
ворог за допомогою iнформацiйного простору вчиняс морально-психологiчний тиск на
суспiльство, поширюючи неправдиВi данi з метою залякати, зневiрити украТнський народ,
дестабiлiзувати ситуацiю, посiяти серед населення панiку та дискредитувати керiвництво
дер}кави. I_{e суттсво впливас на моральний i психологiчниЙ стан певноТ частини насеJlення.
а особливо9 вразливих груп.

З метоЮ пiдтримкИ морzl"IьнО-психолоГiчного стану представникiв унiверситетськоТ
спiльноти Вчена рада ухвалю€:

l. !оповiдь проректора з науково-педагогiчноТ роботи (гуманiтарнi питання) Iнни
степанець та директора Iнституту психiатрii Iрини Пiнчук кпро заходи щодо забезпечення
адаптацii та психоЛогiчноТ реабiлiтаuiТ злобувачiв освiти i працiвникiв Унiверситету, якi



постраждали вiд вiйни чи брали участь у бойових Дiях> взяти до вiдома й обговорити в ycix
структурних пiдроздiлах Ун iверситету.

Вidповidальнi: директор I]eHTpy комунiкацiй
Володимир Литвиненко, керiвник I]eHTpy виховноТ
роботи Iрина Кондратьева, керiвники структурних
пiдроздiлiв Унiверситету.
TepMiH вuконання.. до 3l грулня 2022 року.2, ПсихОлогiчнiЙ слуяtбi Унiверситету спiльно iз лабораторiсю соцiологiчних та

ocBiTHix дослiджень розробити анкету та провести опитування-скринiнг здобувачiв освiти i
працiвникiв Унiверситету щодо Тхнього емоцiйно-психологiчного стану.

Вidповidальнi; керiвник психологiчноТ служби
Галина Лаптева, керiвник навчitJIьноТ лабораторiТ
соцiологiчних та ocBiTHix дослiджень Вiкторiя
Лапiна.
Тер.uiн вuконання.. до l5 серпня 2023 року.

3. Психологiчнiй службi Унiверситету розробити та поширити серед студентiв i
праuiвникiв Унiверситету iнформачiю щодо порядку й графiка надання iндивiдуальних
психологiчних консультацiй.

Вidповidальнi..керiвник психологiчноТ служби
Галина Лаптева, керiвники структурних пiдроздiлiв
Унiверситету.
Тер,uiн вtlконання..до 28 лютого 2023 року.

4. Проводити регулярнi зустрiчi груп пiдтримки Задля психологiчного вiдновлення
учасникiв освiтнього процесу. Пiдготувати групу студентiв для Ilроведення зустрiчей
студентських груп пiдтримки на ocнoBi пiдходу <рiвний - piBHoMy>,

Вidповidальнi.. декан факультету психологii IBaH

!анилюк, директор Iнституту психiатрii Iрина
Пiнчук.
терл,tiн вuконання.. проведення зустрiчей груп
пiдтримки - постiйно; пiдгоr,овка групи стулентiв -
до 30 червня 202З року.

5, Розробити програму навчальноi дисциплiни кперша психологiчна допомога)) для
злобувачiв освiти бакалаврату, магiстратури та аспiрантури i внести iT до перелiку лисчиплiн
за вибором або факультативних дисциплiн.

Вidповidальнi: декан факультету психологiТ IBaH

!анилюк, директор Iнституту психiатрiТ Iрина
Пiнчук,
Терлtiн вuконання.,до 30 червня 2023 року.
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6. Провести заходи для науково-педагогiчних ПРацiвникiв i KypaTopiB стулентських груп
Унiверситету щодо вироблення навичок резиJlЬентностi (стресостiйкостi) в стресогенних
умовах освiтнього процесу.

вidповidальнi. проректор з науково-педагогiчноI

роботи (гуманiтарнi питання) IHHa Степанець, декан
факультетУ психологiТ IBaH !анилюК, директор
Iнституту психiатрiТ Iрина Пiнчук, керiвник
психологiчноТ слухсби Галина Лаптсва, керiвники
структурних пiдроздiлiв Унiверситету.
TepMiH вlлконання,. протягом року.7, ПровОдитИ фасилiтацiйнi ceciT (колективне розв'язання проблем у групi) Для

стулентiв, науково-педагогiчних та iнших працiвникiв Унiверситету з використанням курсу
<самодопомога*>>, розробленого Всесвiтньою органiзачiею охорони здоров'я. Пiдготувати
фасилiтаТорiв (люЛей, якi забезпечУють успiшну групову комунiкачiю) з числа студентiв,
науково-педагогiчних та iнших працiвникiв Унiверситету.

вidповidальнi; декан факультету психологiт IBaH

!анилюк, директор Iнституту психiатрiТ Iрина
Пiнчук, керiвники структурних пiдроздiлiв
Унiверситету.
Тер,uiн вuконання,. пiдготовка фасилiтаторiв - до 30
червня 2023 року; проведення фасилiтацiйних
сесiй * протягом року.

8. ОрганiзуватИ навчаннЯ KypaTopiB i заступникiВ деканiВ факультетiв/директорiв
навчаjrlьно-наукових iнститутiв з виховнот роботи щодо органiзацiт мережевот пiлтримки
стулентiв, надання Iм психосоцiальнот допомоги та монiторингу ТхньоТ життсвоТ ситуачiТ.

Вidповidальнi; проректор з науково-педагогiчноi
роботи (гуманiтарнi питання) IHHa Степанець, декан
факультету психологii IBaH !анилюк, керiвник
I_{eHTpy виховноТ роботи Iрина Кондратьсва,
Kepi вники структурних пiдроздiл i в YHi верситету.
Тер,м iH вuконання., протягом року.

9. Розробити психологiчнi рекомендачiт щодо самодопомоги та психологiчного
розвантаження в стресових умовах навчання в перiод вiйни (тексти, вiдео, подкасти) та
розмiстити iх на офiчiйних сайтах Унiверситету, ycix структурних пiдроздiлiв.

Вidповidальнi., декан факультету психологiТ IBaH

!анилюк, директор Iнституту психiатрiТ Iрина
Пiнчук, керiвник психологiчноТ служби Галина
Лаптсва, проректор з науково-педагогiчноТ роботи
(гуманiтарнi питання) IHHa Степанець.
Терлliн вuконання,,до 30 березня 2023 року.
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l0. Здiйснювати заходи з адаптацiт та психологiчнот реабiлiташiт у консультацiйних
пунктах вихiдного лня (сiмейне консультування, групи пiдтримки) для Здобувачiв освiти i
праuiвникiв Унiверситету, якi брали участь у бойових дiях, та Тх сiмей з метою
психосоцiЕlJIьного вiдновлення на piBHi людини, родини та унiверситетськоТ громади.

Вidповidальнi., декан факультету психологiТ IBaH

!анилюк, директор Iнституту психiатрiТ Iрина
Пiнчук, керiвник психологiчноI служби Галина
Лаптева.

Тер,u iH вuконан ня,. протягом року.

l l. Розглянути можливiсть призначити з числа прашiвникiв навчально-методичного
вiддiлу вiдповiдальну особу за iнклюзивне навчання та адаптацiю учасникiв освiтнього
процесу з особливими потребами, зважаючи на вiрогiднiсть збiльшення кiлькостi ,гаких

учасникiв освiтнього процесу.

Вidповidальнi; проректор з науково-педагогiчноТ

роботи Анлрiй Гожик, директор навчально-
методичного вiддiлу Анлрiй Пижик.
TepMiH вuконання., до 3l сiчня 2023 року.

l2. IнфоРмацiЮ про хiД виконанНя ухв€L,Iи заслухати на засiданнi ректорату у грулнi
2023 року.

l3. Контроль за виконанНям цiсТ УХВаJ'IИ поклас,ги на проректора з науково-педагогiчноi
роботи (гуманiтарнi питання) IHHy Степанець.

Перший проректор Володимир IЛЪЧЕНКО

Проректор

з науково-педагогiчнот роботи
(гуманiтарнi питання) IHHa СТЕПАНЕЦЬ
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