1

«Українське Лонгітюдне Дослідження» (ULS)
Інструкція для дослідників
Порядок проведення дослідження:
1. Провести нумерацію (кодування) учасників, заповнивши відповідну таблицю.
2. Розіслати батькам повідомлення з посиланням на опитувальник та номером учасника.
3. Провести опитування учнів у комп’ютерному класі або за власними приладами.
1. Нумерація (кодування) учасників.
Номер (код) учасника складається з 14 цифр, його потрібно буде вводити учаснику
дослідження при заповненні електронного опитувальника.
Дослідник, який безпосередньо проводитиме опитування власноруч нумерує всіх дітей
за списком та вносить їхні дані в таблицю за такою схемою (див. зразок у табл. 1):
• перші 3 цифри – останні дві цифри номера календарного року та номер півріччя, у якому
розпочато участь у дослідженні, тобто присвоєно номер учаснику (наприклад, 2021 рік 1
півріччя календарного року = 211 або осінь 2021 року – це друге півріччя календарного
року = 212);
• наступні 5 цифр – поштовий індекс закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО), де
проводиться опитування (наприклад, 61001);
• наступні 3 цифри – номер ЗЗСО, де проводиться опитування (наприклад, школа номер
один = 001, ліцей номер двадцять три = 023, гімназія номер сто сім = 107); якщо у
населеному пункті є тільки один ЗЗСО, який не має номеру, а має тільки назву – слід
позначати його 001, якщо таких закладів два – слід зв’язатись з дослідником і
визначитись який з цих закладів буде пронумерований 001, а який 002;
• наступні 3 цифри – порядковий номер учасника (наприклад, учасник номер один = 001,
учасник номер двадцять три = 023, учасник номер сто сім = 107).
Номер (код) учасника однаковий для дитини та її батьків (одиницею спостереження
в дослідженні є родина, вивчається розвиток дитини). Номер учасника є незмінним протягом
всього дослідження. Розрізнення учасників з однієї одиниці спостереження (родини)
здійснюється завдяки додатковій нумерації, яка здійснюється при введенні даних у комп’ютер
відповідальним виконавцем. У випадку, коли у групі спостереження (класі) навчається 2 (або
більше) дитини від одних батьків – кожній дитині присвоюється свій власний номер (код), а
батьки надають дозвіл і заповнюють опитувальники на кожну дитину окремо, кожен зі своїм
власним номером (кодом). Номери (коди) учасників та їхні ПІБ заносяться в таблицю, яка
зберігатиметься у відповідальної особи, яка проводить опитування (дослідник).
Таблиця 1
Зразок таблиці учасників «Українського Лонгітюдного Дослідження» ЗЗСО (вказати назву)
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Після надання батьками згоди на участь їх та/або їхньої дитини в дослідженні дослідник
надсилає таблицю учасників у електронній формі відповідальному виконавцю.
Назва файлу з таблицею: назва файлу складається з перших 11 цифр номерів учасників
(рік та півріччя початку, поштовий індекс та номер ЗЗСО), наприклад, 21161001169.doc
Дані дослідження надсилаються досліднику за окремим запитом електронною
поштою відповідно до надісланої ним раніше таблиці учасників.
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2. Процедура опитування батьків
У випадку, коли батьки згодні взяти участь у дослідженні вони за необхідності, якщо не
надали її раніше, підписують інформовану згоду (зразки можливо завантажити за посиланням,
наведеним нижче) та зазначають на обох примірниках номер (код) учасника, який їм
повідомляє дослідник, ґрунтуючись на заздалегідь внесених у таблицю даних.
Батькам надається посилання на електронний опитувальник з проханням заповнити
його самостійно у вільний час. Посилання з номером (кодом) учасника доцільно розіслати
батькам в електронному вигляді, щоб вони лише натиснули на нього для потрапляння до
опитувальника, за допомогою електронної пошти, месенджерів (Viber, Wattsapp, Telegram),
соціальних мереж (Facebook) тощо.
Для заповнення електронного опитувальника на комп’ютері, планшеті або смартфоні
батькам потрібно перейти за надісланим посиланням або зісканувати QR-код:

http://survey.intellectfound.org/index.php/627767
Дослідник фіксує увагу батьків на тому, що їхні відповіді зберігаються у знеособленому
масиві даних на віддаленому сервері і ніхто, крім відповідального виконавця, не матиме до них
доступу.
3. Процедура опитування дітей
Опитування дитини проводиться незалежно від того, чи взяли участь у дослідженні
її батьки.
Опитування дітей має проходити у комп’ютерному класі. Комп’ютери мають бути
приєднані до мережі інтернет. Кожна дитина повинна сидіти за окремим пристроєм і
відповідати на запитання індивідуально (можливо використання власного пристрою).
У випадку, коли дитина навчається вдома (або тимчасово знаходиться вдома), вона може
пройти опитування на власному електронному пристрої (комп’ютері, планшеті, смартфоні).
У такому випадку дослідник надсилає кожній дитині особисто посилання на опитувальник і
номер (код) учасника, який їй буде потрібно внести в опитувальник, та контролює процес
заповнення дистанційно. Дослідник фіксує увагу дітей на тому, що їхні відповіді зберігаються у
знеособленому масиві даних і ніхто з відомих їм осіб не матиме до них доступу.
Для заповнення електронного опитувальника на комп’ютері, планшеті або смартфоні
дітям потрібно перейти за посиланням або зісканувати QR-код:

http://survey.intellectfound.org/index.php/225223
Дослідник заздалегідь відкриває на комп’ютері відповідну сторінку з
опитувальником у браузері і повідомляє кожній дитині її номер (код) учасника. При
заповненні опитувальника вдома дитині буде потрібно ввести номер (код) учасника, який
дослідник заздалегідь вніс у таблицю учасників та надіслав дитині з посиланням.
4. Зберігання таблиці учасників (та інформованих згод, за наявності)
Інформовані згоди/дозволи, підписані батьками зберігаються в дослідника в ЗЗСО.
Таблиця зберігається в паперовій та електронній формі в дослідника, який безпосередньо
проводить опитування, та надсилається в електронній формі керівнику дослідження:
Сердюку Олексію Олександровичу; тел. +380503271771, e-mail: serdyuk.alexey@gmail.com
Методичний комплекс з описом діагностичних методик та зразками супутніх документів
можливо завантажити за посиланням: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33825.35683.
Методичний комплекс ULS рекомендований до використання у практичній роботі працівників
закладів освіти, психологів, медиків та соціологів засіданням Вченої ради Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України.

