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ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК

завідувача лабораторії соціальної психології особистості
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
кандидата психологічних наук ДВОРНИК Марини Сергіївни
в наукову роботу “Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в
умовах гібридної війни”, подану на здобуття щорічної премії Президента
України для молодих вчених
Представлена на здобуття щорічної премії Президента України для молодих

вчених наукова робота “Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в
умовах гібридної війни” є спільним дослідженням з К. В. Мирончак (старшим

науковим

співробітником

лабораторії

соціальної

психології

особистості),

виконаним у період з 2016 по 2020 рр. Дослідження було розпочато М. С. Дворник

під час її перебування на посаді старшого наукового співробітника, продовжено у статусі завідувача лабораторії соціальної психології особистості Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України.

Дослідження М. С. Дворник було спрямоване на розробку ефективних засобів
психологічної допомоги населенню для попередження негативних наслідків тривалої

травматизації та оптимізації процесу психологічного відновлення особистості в умовах

гібридної війни. Результати представлено такими науковими продуктами: типологія
відтермінування при конструюванні майбутнього особистості; переваги та обмеження
мобільних застосунків як інструменту регуляції психологічного стану користувачів

при психотравматизацїї; функції мобільних застосунків, придатних для опрацювання
психотравматичного

досвіду;

критерії

ефективних

психологічно-орієнтованих

мобільних додатків; модель інкорпорації мобільних застосунків до очної соціальнопсихологічної

реабілітації травмованої особистості;

технологія

використання
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мобільних застосунків у реабілітації та самодопомозі після травматичних подій;

предиктори

підвищення

благополуччя

психологічного

особистості

завдяки

електронним сервісам супроводу; діагностичний комплекс щодо особливостей

отримання електронної соціально-психологічної підтримки в умовах суспільної

нестабільності; особливості активних користувачів щодо отримання соціальнопсихологічної підтримки електронними засобами.

Розроблені М. С. Дворник інноваційні засоби психологічної допомоги в умовах

гібридної

війни

апробовано

у

діяльності

Навчально-практичного

центру

психологічних інновацій ІСПП НАПН України: в авторському проекті “Відкриті лекції

- Наука для всіх” (публічні заходи, спрямовані на популяризацію психологічних
досліджень, понад 2,8 тисяч переглядів онлайн) та масштабному благодійному проекті

“Онлайн-Коло” (психологічна допомога населенню під час пандемії СОУГО-19, понад

335 тисяч переглядів онлайн). Отримані результати можуть бути застосовані у
психоедукаційній та консультативній практиці для швидшого відновлення психічних

ресурсів та реінтеграції до мирного життя постраждалих в ході гібридної війни в
Україні, а також як основа для емпіричних досліджень щодо підвищення ефективності
психологічної допомоги особистості.

У поданій роботі внесок

працями: одноосібною

М. С. Дворник представлено 18 науковими

монографією

“Прокрастинація

в

конструюванні

особистісного майбутнього”, розділом у практичному посібнику “Соціально-

психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій”,

розділом

у

методичних

рекомендаціях

“Способи

підвищення

соціально-

адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних
подій”, коментарі у довіднику “Соціальна ситуація в Україні: особливості

відображення трансформаційних процесів у громадській думці (2014-2018)”, 14

науковими статтями і тезами, в тому числі 3 публікаціями англійською мовою, 1 у виданні, що індексується у \¥еЬ оГ Зсіепсе Соге Соїіесііоп. Результати доповідалися
на 21 міжнародній та всеукраїнській конференціях та семінарах, у т.ч. за кордоном,

у 15 теле- та радіоефірах, матеріалах інтернет-ЗМІ.
Автор
' Директор
чл.-кор. НАПН України

Слюсаревський М. М.
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На

ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
старшого наукового співробітника лабораторії соціальної психології
особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
кандидата психологічних наук МИРОНЧАК Катерини Володимирівни
в науковій роботі “Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості
в умовах гібридної війни”, поданій на здобуття щорічної премії Президента
України для молодих вчених
Представлена на здобуття щорічної премії Президента України для

молодих вчених наукова робота “Інноваційні засоби психологічної допомоги
особистості

в

умовах

гібридної

війни”

є

дослідженням,

виконаним

К. В. Мирончак спільно з М. С. Дворник (завідувачем лабораторії соціальної
психології особистості) у період з січня 2015 р. по грудень 2020 р. Роботу було
розпочато під час навчання автора в аспірантурі та продовжено у період

перебування на посаді спочатку молодшого, потім - наукового і старшого

наукового співробітника лабораторії соціальної психології особистості
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Спрямування

дослідження

К. В. Мирончак

підпорядковувалося

загальній меті - розробленню ефективних засобів психологічної допомоги для

попередження негативних наслідків тривалої травматизації та оптимізацїї процесу
психологічного відновлення особистості в умовах гібридної війни, що зумовлює

його актуальність, наукову новизну і практичне значення отриманих
результатів. Науковий внесок К. В. Мирончак в роботу полягає в наступному:
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з’ясовано специфіку практик проживання людиною страху смерті, створено
моделі поведінкових стратегій особистості у ситуації зіткнення зі смертю;
запропоновано типологію моделей страху смерті як способу організації

життєвого

досвіду;

виділено типи

практик

інтеграції страху

смерті;

запропоновано підхід до надання допомоги особистості в ситуації зустрічі зі
смертю як до технології життєтворення особистості; виявлено та описано типи

втрат

психологічних

у

військовослужбовців,

створено

діагностичний

комплекс визначення їх особливостей; виявлено практики підтримання
самоефективності військового в умовах гібридної війни; розроблено модель

пошуку ресурсу для

відновлення самоефективності та запропоновано

тривимірну технологію відновлення самоефективності військового при

переживанні втрати; створено модель та розроблено засоби соціальнопсихологічного супроводу особистості при переживанні втрати в умовах

суспільної нестабільності.
Теоретичні напрацювання та емпіричні результати впроваджено у

навчальний процес Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,

Львівського

національного

університету

імені Івана Франка,

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича при викладанні
курсів

«Загальна

самопізнання»,

психологія»,
«Етнопсихологія»,

«Історія

психології»,

«Г еронтопсихологія»,

«Психологія

«Основи

психотерапії»; виявлені моделі страху смерті як способу організації життєвого
досвіду особистості та особливості їх функціонування застосовуються в роботі

психологічної служби Херсонського державного університету; система якісних
процедур дослідження страху смерті, зокрема виявлення загального рівня

страху смерті, наративізація танатичного досвіду використовується в роботі
Громадської

організації

“Психічне

здоров’я:

об’єднатись,

підтримати,

допомогти”; у роботі практичних психологів КУ “Сумської міської клінічної

лікарні № 4” та “Сумської обласної клінічної лікарні”.
Досліджені К. В. Мирончак засоби психологічної допомоги в умовах

гібридної війни апробовано у діяльності Навчально-практичного центру
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психологічних інновацій ІСПП НАПН України, зокрема, в проекті “Відкриті

лекції - Наука для всіх” (публічні заходи, спрямовані на популяризацію
психологічних досліджень, понад 2,8 тисяч переглядів онлайн), а також для

надання психологічної допомоги населенню під час пандемії СОУГО-19 в межах

відкритого благодійного проекту “Онлайн-Коло” (понад 335 тисяч переглядів
онлайн). Отримані результати можуть бути застосовані у психоедукаційній та
консультативній практиці для швидшого відновлення психічних ресурсів
постраждалих в ході гібридної війни в Україні. Соціальна актуальність роботи

полягає у формуванні адекватного ставлення до життя та смерті як
профілактики суїциду, у полегшенні адаптації до умов мирного життя після
воєнних дій, значущому впливі на світопобудову на етапі виходу із кризи та

включенні страху смерті в загальний контекст життєвого досвіду.
У поданій роботі внесок К. В. Мирончак представлено 17 науковими
працями - одноосібною монографією “Зустріч зі смертю: способи організації

життєвого

досвіду»,

розділом

у

колективній

монографії

“Психологія

життєтворення особистості в сучасному світі”, розділом у практичному
посібнику “Соціально-психологічні технології відновлення особистості після

травматичних подій”, розділом у методичних рекомендаціях “Способи
підвищення

соціально-адаптивних

можливостей

людини

в

умовах

переживання наслідків травматичних подій”, 13 науковими статтями і тезами.
Результати роботи доповідалися на 20 міжнародних та всеукраїнських
конференціях та семінарах, дістали висвітлення у 15 радіоефірах та матеріалах

інтернет-ЗМІ.

Автор

Мирончак К.В.

Директор
чл.-кор. НАПН України

Слюсаревський М. М.
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