Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0621U000118
5517. № Держреєстрації НДДКР: 0119U100057
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: немає

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 02012183
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Державна установа "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"
2 - англійською мовою
State institution "Institute for the Protection of Children and Adolescents of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine"
2358. Скорочене найменування юридичної особи: ДУ "ІОЗДП НАМН"
2655. Місцезнаходження: проспект Ювілейний, буд. 52-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61153, Україна
2934. Телефон / Факс: 380572625019; 380572626012
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: iozdp@iozdp.org.ua; http://iozdp.org.ua/
1333. Форма власності, сфера управління: Національна академія медичних наук України

Відомості про власника технології
2458. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 02012183
2152. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Державна установа "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"
3 - англійською мовою
State institution "Institute for the Protection of Children and Adolescents of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine"
2360. Скорочене найменування юридичної особи: ДУ "ІОЗДП НАМН"
2656. Місцезнаходження: проспект Ювілейний, буд. 52-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61153, Україна
2935. Телефон / Факс: 380572625019; 380572626012
2395. Адреса електронної пошти/веб-сайт: iozdp@iozdp.org.ua; http://iozdp.org.ua/
1332. Форма власності, сфера управління: Національна академія медичних наук України

Джерела, напрями та обсяги фінансування
7700. КПКВК: 6561040
7201. Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Код джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

7711

2 683,30

7713

2 683,30

Терміни виконання роботи
7553. Початок виконання НДДКР: 01.2019
7362. Закінчення виконання НДДКР: 12.2021

Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія соціально-психологічного супроводу дітей шкільного віку, які зазнали психологічної травми.
3 - англійською мовою
Technology of social and psychological support of school-age children who have suffered psychological trauma.
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Раннє виявлення ознак депресивних та поведінкових порушень у дітей шкільного віку, які перенесли психологічну травму.
2. Основна суть технології
Діти шкільного віку, які пережили психологічну травму (булінг, насильство з боку однолітків чи батьків) і перебувають у
стані стресу, депресії, тривоги потребують медико-психологічного та психолого-педагогічного супроводу. Технологія
дозволить практикуючим психологам, соціальним педагогам, батькам, дітям своєчасно виявляти ознаки депресії та
порушень поведінки та здійснити соціально-психологічний супровід.
3. Анотований зміст
Після первинної консультації практикуючого психолога, соціального педагога (уточнення скарг, збір анамнезу)
проводиться комплексна психологічна діагностика дитини, що має ознаки депресії і порушеної поведінки –
інтерв'ювання вчителів, батьків. За її даними вибирається напрямок медико-соціального супроводу школяра. За наявності
симптомів депресії (дратівливості, погіршення успішності, порушення поведінки) необхідно звернутися за консультацією
до медичного психолога, дитячого психіатра, невролога, педіатра. У залежності від часу надання допомоги і від
поставлених завдань виокремлюють екстрену, короткострокову і пролонговану психологічну допомогу. Екстрена
допомога починається одразу після психотравми, на кризовому етапі, але триває також і на етапі стабілізації.
Короткострокова – на етапі стабілізації і триває на етапі відновлення. Пролонгована – на етапі відновлення і
продовжується на етапі інтеграції.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Дана технологія забезпечує ранню діагностику, соціально-психологічний супровід та профілактику розвитку депресій і
порушеної поведінки у дітей шкільного віку з депресивними та поведінковими розладами.
5. Ознаки новизни технології
Вперше обґрунтовано медико-психологічний супровід школярів із депресивними та поведінковими розладами в умовах
навчального закладу.
6. Складові технології
Визначаються психологічні, соціальні складові емоційного та поведінкового паттерну дезадаптації у дітей шкільного віку.
Опис технології англійською мовою
School-age children who have experienced psychological trauma (bullying, violence from peers or parents) and are in a state of
stress, depression, anxiety need medical, psychological and psychological and pedagogical support. The technology will allow
practicing psychologists, social educators, parents, children to identify signs of depression and behavioral disorders in a timely

manner and to provide socio-psychological support.
9127. Технічні характеристики
У дітей шкільного віку визначаються групи ризику з порушенням когнітивного та соціального функціонування, які
пережили психологічну травматизацію, з доклінічними варіантами поведінкових порушень та векторність
профілактичних заходів.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Застосування технології дозволяє вдвічі зменшити ризик формування депресивних розладів та порушеної поведінки у
шкільного віку, своєчасно та більш ефективно проводити психосоціальне втручання, зменшити витрати на подальше
лікування.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
У порівнянні з існуючими дана технологія визначає напрямок роботи практичних психологів та соціальних педагогів у
первинній та вторинній профілактиці порушених форм поведінки і депресії у дітей шкільного віку.
9155. Галузь застосування
Медицина, психологія, соціальна педіатрія.
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Загальноосвітні заклади, дитячі психіатричні стаціонарні відділення, дитячі поліклініки.
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Загальноосвітні заклади, дитячі психіатричні стаціонарні відділення, дитячі поліклініки.
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
5535. Умови поширення в Україні
44 - за оголошеною вартістю
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
64 - за оголошеною вартістю
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 268 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 616.89-008.454, 616.89-008/454-053.2/5
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.52.21
6111. Керівник юридичної особи: Даниленко Георгій Миколайович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи:
(д.мед.н., професор)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Михайлова Емілія Аурелівна
2 - англійською мовою
Mykhailova Emiliia
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР: (д.мед.н.,
професор)

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +38 (044) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Іванов Олексій Васильович

