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Науковий оргкомітет конференції:
Коваленко О.Е. - д.пед.н., професор, ректор Української інженерно-педагогічної
академії
Купріянов О.В. - д.тех.н., професор, проректор з наукової роботи Української
інженерно-педагогічної академії;
Коваленко Д.В. - д.пед.н., професор, декан факультету міжнародних освітніх
програм Української інженерно-педагогічної академії;
Соколова І.М. - д.психол.н., професор, завідувач кафедрою практичної психології
Української інженерно-педагогічної академії;
Кожина Г.М. - д.мед.н., професор, академік Національної Академії наук Вищої
освіти України, завідувач кафедрою психіатрії, наркології, медичної психології та
соціальної роботи Харківського національного медичного університету;
Заворотний В.І. - к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Північного
регіону;
Колчигіна А.В. - к.психол.н., доцент кафедри практичної психології Української
інженерно-педагогічної академії;
Білоцерківська Ю.О. - к.психол.н., доцент кафедри практичної психології
Української інженерно-педагогічної академії.
Виконавчий оргкомітет конференції:
Баженов О.В. - завідувач лабораторії кафедри практичної психології Української
інженерно-педагогічної академії;
Ломакін А.О. – к.тех.н., старший викладач кафедри практичної психології
Української інженерно-педагогічної академії;
Красін С.А. - керівник ГО «Інститут режисованої фільмотерапії та
фільмотренінгу»;
Трухан Г.В. - президент ICDP Ukraine, тренер ICDP, член EFPA, член Ради
правління «Національної психологічної асоціації психологів України».
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13 грудня 2019 р.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
9.00 – 10.00
Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська 16, 1 корпус, ІІ поверх, ауд. 204

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10.00 – 12.30
УІПА І корпус, ІV поверх, аудиторія 401
Головуючі: Соколова І.М., Sissel Sollied, Кожина Г.М., Маркова М.В, Друзь О.В.,
Овчаренко М.О.
Вітальне слово Коваленко О.Е., д.пед.н., професор, ректор Української
інженерно-педагогічної академії.
1.
The role of parents in cooperative relationships between parents and
professionals Sissel Sollied Ph.D., доцент кафедри освіти та педагогіки
Норвезького арктичного університету (Норвегія, м. Тромсе).
2.
Сучасна модель надання персоніфікованої медико-психологічної
допомоги хворим на стрес асоційовані розлади Кожина Г.М., д.мед.н. професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Харківського національного медичного університету (Харків).
3.
Інформаційно-психологічна безпека як базова стратегія підтримки та
відновлення психічного здоров’я особистості в умовах сучасності
Маркова М.В., д.мед.н., професор, професор кафедри сексології, медичної
психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії
післядипломної освіти (Харків).
4.
Актуальні напрямки дослідження психологічного здоров’я освітнього
персоналу Карамушка Л.М. д.психол.н., професор, заступник директора Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України м. (Київ).
5.
Досвід надання психіатричної допомоги в Збройних Силах України
(проблеми та перспективи подальшого розвитку) Друзь О.В., д.мед.н.,
професор, Національний військово-медичний клінічний центр (Київ).
6.
Клініко-психологічні особливості тілесної самоідентичності у поранених
Соколова І.М., д.психол.н., професор, завідувач кафедри практичної психології
Української інженерно-педагогічної академії (Харків).
7.
Психологічний супровід учасників бойових дій з залежністю від
алкоголю та інших психоактивних речовин Овчаренко М.О., д.мед.н., професор,
завідувач кафедри неврології, психіатрії та наркології ДЗ «Луганський державний
медичний університет» (Рубіжне).

3

8.
Психолого-психіатричні наслідки гібридної війни у військовослужбовців.
Заворотний В.І., к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
(Харків).
9.
Сучасні тенденції застосування гіпнозу і гіпнотерапії - популізм і
професіоналізм Гринвальд С.Г., к.мед.н., президент Східноєвропейської асоціації
гіпнотерапевтів і клінічних психологів. (Харків).
ПЕРЕРВА
12.30 – 13.00
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
13.00 – 14.30
І. Секція «Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров’я»
УІПА І корпус, ІV поверх, аудиторія 401
Головуючі: Соколова І.М., Жидко М.Є., Сапельнікова Т.С.
1. Людина розслаблена у стані футурошоку: психологія цифрової реальності
Жидко М.Є., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (Харків).
2. Конструктивне спілкування як засіб зниження стресу та збереження
психічного здоров'я майбутніх педагогів Сергєєва І.С., к.філол.н., доцент, КЗ
Харківська гуманітарно-педагогічна академія (Харків).
3.
Сучасна психологічна модель психічного здоров’я Шахова О.Г. к.біол.н.,
доцент кафедри соціології та психології Харківського національного університету
внутрішніх справ (Харків).
4.
Психологічне благополуччя як вияв психологічного здоров’я особистості
Терещенко К.В., к.психол.н., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України (Київ).
5. Сучасні питання психосоціальної реабілітації осіб з наркотичною
залежністю Висоцький М.М., Українська інженерно-педагогічна академія (
Харків).
6. Сприятливий морально-психологічний клімат колективу першокласників,
як умова збереження психічного здоров'я Савіна Ю.І., КВНЗ «Вінницька
академія непереривної освіти» (Харків).
7.
Фактор розвитку лідерського потенціалу Ликова М.В., Українська
інженерно-педагогічна академія (Харків).
8. Особливості впливу на особистість інтернет-залежності Погорєлов Д.А.,
Українська інженерно-педагогічна академія ( Харків).
9. Психологічні
кореляти
статево-рольової
ідентичності
дітей
з
гомосексуальних сімей Онопрієнко М.В., Українська інженерно-педагогічна
академія (Харків).
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ІІ. Секція «Сучасні стратегії надання медико-психологічної допомоги»
УІПА І корпус, ІІ поверх, аудиторія 204
Головуючі: Овчаренко М.О., Стрельнікова І.М., Харций О.М, Карапетрова О.В.
1.
Оцінка психологічного клімату у групах студентів медичних сестер, як
однієї із складових психічного здоров'я Стрельнікова І.М., к.мед.н., доцент,
доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Харківського національного медичного університету (Харків).
2.
Розлади адаптації колишніх військовослужбовців, що беруть участь в
бойових діях і цивільних осіб, що проживали в зонах бойових дій.
Порівняльний аналіз Гайдабрус А.В., к.мед.н., доцент кафедри клінічної
неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету ім.
В.Н. Каразіна (Харків).
3.
Нова авторська модель МАК–«КПС» для роботи з розладами
афективного спектру Проноза-Стеблюк К.І., голова ГО «Інститут медикосоціальних проблем вразливих категорій населення» (Київ), аспірантка, Української
інженерно-педагогічної академії .
4.
Музикотерапія при роботі з психологічною травмою Львов О.О., психолог,
Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня (Львів).
5.
Психологическое сопровождение пациентов с опиоидной зависимостью
на сайтах ЗТ в Луганской области Адаменко К.В., Луганський обласний центр
відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни (Рубіжне).
6.
Сучасні підходи в роботі з тривожністю у військовослужбовців в умовах
стаціонару Товкач С.П., психолог, Військово-медичний клінічний центр Північного
регіону (Харків).
7.
Робота з міжособистісними стосунками у танцювально-руховій терапії
Топорова Т.Ю., психолог (Харків).
8.
Актуальні питання підтримки та супроводу людей з хімічною аддикцією
Соколова С. М., Українська інженерно-педагогічна академія (Харків).
9.
Психологічний супровід військовослужбовців при підготовці до ведення
бойових дій Худавердова А.О., Українська інженерно-педагогічна академія,
(Харків).
ПЕРЕРВА
14.30 – 14.45
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МАЙСТЕР-КЛАСИ. ПЕРША ЛІНІЙКА
14.45 – 16.15
УІПА І корпус
1.
Гипнотерапия и стресстерапия в системе краткосрочной
психотерапии Гринвальд С.Г., к.мед.н., президент Східноєвропейської асоціації
гіпнотерапевтів і клінічних психологів. (Харків). Аудиторія 401.
2.
Сучасні методи роботи арт-терапевта з кризовими станами. МАК в
кризовому консультуванні Красін С.А. президент Асоціації дитячих та сімейних
психологів України, керівник Інституту режисованої фільмотерапії і
фільмотренінгу, Трухан Г.В., психолог, президент ICDP Ukraine, член Ради
правління Національної психологічної асоціації (Харків). Аудиторія 407.
3.
Травмаорієнтована
музикотерапія.
Етап
стабілізації
Львов О.О., Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, психолог, Жабко Н.В.
Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, психолог (Львів). Аудиторія 204.
4.
Дослідження своєї особистості за допомогою символ драми
Зарицька М.Г., директор центру психології та психотерапії «Біла Лілія»,
Федотова К.Е. психолог, приватна практика (Харків). Аудиторія 205.
5.
Техніки МАК при роботі з цілеполаганням Білоцерківська Ю.О.,
к.психол.н., доцент кафедри практичної психології УІПА, Колчигіна А.В.,
к.психол.н., доцент кафедри практичної психології УИПА (Харків). Аудиторія 314.
ПЕРЕРВА
16.15 – 16.30
МАЙСТЕР-КЛАСИ. ДРУГА ЛІНІЙКА
16. 30-18.00
УІПА І корпус
1.
Психологія нових відносин в сім'ї після одруження в дзеркалі
символдрами Ткаченко Ю.М., психолог (Харків). Аудиторія 401
2.
Стабілізація емоційного стану людини в кризовій ситуації Коцар Н.О.,
психолог, приватна практика (Костянтинівка, Донецька область). Аудиторія 205.
3.
Мої професійні ролі: психодраматичне дослідження Штриголь Д.В.
к.мед.н., доцент кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології, Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, (Харків). Аудиторія 204.
4.
Режисована фільмотерапія Красін С.А., президент Асоціації дитячих
та сімейних психологів України, керівник Інституту режисованої фільмотерапії і
фільмотренінгу, Трухан Г.В. президент ICDP Ukraine, член Ради правління
Національної психологічної асоціації (Харків). Аудиторія 407.
5.
Інструменти конструктивної комунікації для педагогів та фахівців
підтримуючих професій Сергєєва І.С., к.філол.н., доцент, КЗ Харківська
гуманітарно-педагогічна академія (Харків). Аудиторія 314.
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14 грудня 2019 р.
10.00-11.00.
ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІІЇ
УІПА І корпус
1.
The experiental behavior therapy Kurt Schley, Prof., Child and youth
psychotherapist Trainer BT, Supervisor BT Educator in Focusing, conversational skills,
Supervision (DFG), Leader of the academy for psychotherapy in Offenburg (OAP),
Dr.h.c. (UIPA)
2.
Система медико-психологічного забезпечення в Збройних силах
Украіни Стеблюк В.В., д.мед.н., професор, заступник начальника Української
військово-медичної академії (Київ).
ПЕРЕРВА
11.00 – 11.30
МАЙСТЕР-КЛАСИ. ПЕРША ЛІНІЙКА
11.30 – 13.00
УІПА І корпус
1.
Навички, що потрібні практичному психологу в VUCA-світі Жидко
М.Є., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (Харків). Аудиторія 401.
2.
Аудіо-візуальна стимуляція Стеблюк В.В., д.мед.н., професор,
заступник начальника Української військово-медичної академії (Київ). Аудиторія 204.
3.
Як підвищити стресостійкість. Ненормальні обставини та
збереження психічного благополуччя Копилова А.В., психолог БО БФ «Карітас
Сєвєродонецьк» (Сєвєродонецьк). Аудиторія 205.
4.
Тілесні відчуття як показник емоційного стану СкоринінаПогребна О.В., д.соціол.н., професор кафедри психології діяльності в особливих умовах
Національного університету цивільного захисту України (Харків). Аудиторія 407.
5.
Емоційне вигорання і ресурси особистості Ломейко Н. П., психолог
БФ «Карітас Запоріжжя» (Запоріжжя). Аудиторія 314.
ПЕРЕРВА
13.00 – 13.15
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МАЙСТЕР-КЛАСИ. ДРУГА ЛІНІЙКА
13.15 – 14.45
УІПА І корпус
1.
Дослідження та розвиток компонентів психологічного здоров’я за
допомогою пісочної терапії Шахова О.Г., к.біол.н., доцент кафедри соціології та
психології Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків).
Аудиторія 205.
2.
Сімейні метафори – будують або руйнують? Шейнфельд З.І.,
практичний психолог (Харків). Аудиторія 407.
3.
Застосування МАК-«КПС» в роботі з розладами афективного
спектру Проноза-Стеблюк К.І., голова ГО «Інститут медико-соціальних проблем
вразливих категорій населення» (Київ). Аудиторія 401.
4.
Шляхи до життєстійкості та суб’єктивного благополуччя: техніки
інтеграції психічного здоров’я особистості Нікітіна О.П,. к.психол.н., психолог;
Обухова Н.О., аспірантка, Харківський національний педагогічний університет
імені. Г.С. Сковороди (Харків). Аудиторія 204.
5.
Цілюща сила танцю Топорова Т.Ю., психолог (Харків). Танцювальна.
зала, ІІ корпус.
ПЕРЕРВА
14.45 – 15.00
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
15.00 – 15.30
УІПА І корпус, Аудиторія 401
Ухвалення резолюції
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
1.
Бережной Г.Г. Сучасні моделі профілактики аддиктивної поведінки осіб
молодого віку (Харківський національний медичний університет).
2.
Гайчук Л.М., Самардакова Г.О. Влив сучасних культуральних,
освітніх та соціальних чинників в формуванні поведінкових розладів у осіб молодого
віку (Харківський національний медичний університет).
3.
Георгієвська Н.В. Лікувальна реабілітація військовослужбовців, хворих
на еректильну дисфункцію на тлі ПТСР (Харківський національний медичний
університет).
4.
Дац В.В. Корекція психопатологічних проявів в умовах
стоматологічного прийому (Запорізький державний медичний університет).
5.
Зеленська К.О. Медико-психологічна підтримка внутрішньо
переміщених осіб (Харківський національний медичний університет).
6.
Ісаєнко С.В. Методологія надання психотерапевтичної допомоги
онкохворим (Харківський національний медичний університет).
7.
Кощій В.О. Медико-психологічна корекція тривожно-депресивних
розладів у військовослужбовців з травматичними ушкодженнями магістральних
судин кінцівок (Харківський національний медичний університет).
8.
Красковська Т.Ю. Психотерапія та психопрофілактика тривожнодепресивних розладів (Харківський національний медичний університет).
9.
Лісовенко Г.В. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у
початковій школі (КЗ «Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія»).
10.
Литвиненко В.В. Комплексний підхід до медико-психологічного
супроводу хворих на алкоголізм (Харківський національний медичний університет).
11.
Мозгова Т.П., Лещина I.В., Федорченко С.В. Оптимiзацiя спiлкування
майбутнiх лiкарiв, як чинник збереження психiчного здоров’я (Харківський
національний медичний університет).
12.
Радченко Т.М. Особливості лікування та психотерапевтичного
супроводу жінок з опіоїдною залежністю (Харківський національний медичний
університет).
13.
Самойлова О.В. Профілактика порушень адаптації у дітей з родин
вимушених переселенців (Харківський національний медичний університет).
14.
Сінайко В.М., Хаустов М.М., Коровіна Л.Д. Дезадаптивні стани у
студентів-медиків, старших курсів української та англійської мови навчання
(Харківський національний медичний університет).
15.
Скрипник А.С. Особливості психокорекційних втручань у дітей з
затримкою психічного розвитку (Запорізький державний медичний університет).
16.
Стародубцева Ю.А. Сучасні тенденції реабілітації осіб з Інтернет
залежністю (Харківський національний медичний університет).
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17.
Сухонос О.С. Особливості надання медико-психологічної допомоги
родинам дітей з синдромом Дауна (Запорізький державний медичний університет).
18.
Тєрьошина І.Ф. Персоніфіковані підходи до медико-психологічного
супроводу хворих з рекурентними депресивними розладами (Харківський
національний медичний університет).
19.
Хоміцький М. Є. Особистісні характеристики при ендогенних психозах
в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (Запорізький
державний медичний університет).

