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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ ТА  
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Карамушка Людмила, дійсна членкиня НАПН України, докторка психологічних 
наук, професорка, заступниця директора з науково-організаційної роботи та 
міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С.	Костюка НАПН 
України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені	Г.С.	Костюка НАПН	України, Президентка УАОППП 
(голова оргкомітету). 

Завязкіна Наталія,	докторка психологічних наук, доцентка, перша 
проректорка Київського інституту сучасної психології та психотерапії. 

Лавренко Ольга, провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної 
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
кандидатка філософських наук, доцентка. 

Карамушка Тарас, 	кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної психології Київського інституту	сучасної психології та 
психотерапії,	керуючий менеджер благодійного фонду «Анкора». 

Вісіч Олександр, керуючий менеджер благодійного фонду «Аріель». 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

09:30 – 10:00 Підключення. Реєстрація учасників конференції. 

10:00 – 10:30 Відкриття конференції. 

10:30 – 13:30 Пленарне засідання  (виступи запрошених доповідачів). 

13:30 – 14:00 Перерва. 

14:00 – 15:30 Панельні дискусії 1, 2, 3 (паралельно). 

15:30 – 16:00 Прийняття резолюції. Закриття конференції. 

 

 

 

*** 
 

Конференція буде проходити на платформі ZOOM. 

Всім учасникам буде розіслано посилання на веб-кімнату 
конференції. 

 

Регламент виступів: на пленарному засіданні – до 20 хв., 
на панельних дискусіях– до 10 хв.  

 

 

 

 



 

 
4 

 

10:00 – 10:30 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Завязкіна Наталія,	докторка психологічних наук, доцентка, перша 
проректорка Київського інституту сучасної психології та психотерапії. 

Карамушка Людмила, дійсна членкиня НАПН України, докторка 
психологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, президентка Української Асоціації 
організаційних психологів та психологів праці. 

 

 

10:30 – 13:30 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ   
(виступи запрошених доповідачів) 

 
Психічне здоров’я населення в умовах війни: особистісний, сімейний та 
організаційний рівні психологічного втручання для його збереження та 
підтримання. 
Карамушка Людмила, дійсна членкиня НАПН України, докторка 
психологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, президентка Української Асоціації 
організаційних психологів та психологів праці. 
 
Особливості особистісної готовності педагогічних працівників до 
психологічної підтримки учнів в умовах війни. 
Бондарчук Олена, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка 
кафедри   психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти». 
 
Прояви симптомів стресового розладу в українських дітей-біженців різного 
віку, які перебувають в Польщі. 
Лоленко Катерина, аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, членкиня Української Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці, україномовна психологиня Centrum wsirania rodziny 
(Центру підтримки родини) (м. Скавіна, Польща). 
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Інформаційна психологічна допомога сім’ям з дітьми  у воєнний період. 
Вознюк Алла, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка 
кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, голова Сумського осередку Української Асоціації 
організаційних психологів та психологів праці. 
 
Психологічні проблеми сімей з дітьми під час війни, які стали героями 
телевізійної рубрики «Допомога психолога». 
Арефнія  Світлана, кандидатка психологічних наук, сімейна 
психотерапевтка, телеекспертка програми «Все буде добре», рубрика 
«ДОПОМОГА ПСИХОЛОГА», членкиня Української асоціації організаційних 
психологів та психологів праці. 
 
Система психологічної	 допомоги сім’ям з дітьми, що опинились в Німеччині 
внаслідок війни. 
Креденцер Оксана, докторка психологічних наук, доцентка, провідна 
наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, членкиня Виконавчої 
дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, 
волонтерка Malteserin NRW (Німеччина). 
 
Концепція роботи консультаційного центру для біженців з України Diakonie 
Flüchtlings dienst. 
Карамушка Маргарита, кандидатка психологічних наук, перинатальна 
психологиня, психологиня-консультантка у консультаційному центрі для 
українців Diakonie Flüchtlings dienst (м. Відень, Австрія). 
 
Транскордонна сімейна медіація в умовах війни. 
Білик Тетяна, аспірантка Київського інституту сучасної психології та 
психотерапії, сімейна медіаторка, співзасновниця та членкиня правління ГО 
«Ліга медіаторів України», співзасновниця та членкиня наглядової ради ГО 
«Асоціація сімейних медіаторів України», співзасновниця та голова правління 
ГО «МТЦ «Школа медіації». 
 
Програма «Перша психологічна допомога жінкам і дівчатам Києва»: 
технології психологічної підтримки фахівців, які працюють з сім’ями та 
дітьми. 
Клименко Наталія, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України, членкиня 
Української асоціації організаційних психологів і психологів праці,  керівниця 
центру «Психолад». 
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13:30 – 14:00 
 перерва 

 

14:00 – 15:30 

Панельна дискусія 1  

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ДІТЯМ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Модераторка: Карамушка Людмила, дійсна членкиня НАПН України, 
докторка психологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, президентка Української 
Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
 
Організація системи спеціалізованої психологічної допомоги дітям в умовах 
війни впродовж 2014-2022 років. Досвід роботи центрів НаУКМА. 
Залеська Оксана,  кандидатка психологічних наук, експертка Центру 
психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 
 
Відновлення внутрішніх ресурсів після емоційної травми засобами 
казкотерапії у молодших школярів. 
Зелінська Ярослава, кандидатка психологічних наук,  доцентка, доцентка  
кафедри психології Національного університету біоресурсів та 
природокористування України. 
 
Досвід використання моделі ADAPT (адаптації та відновлення після травми) 
з дітьми в м. Харків. 
Лукомська Світлана, кандидатка психологічних наук, старша наукова 
співробітниця лабораторії методології і теорії психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Особливості надання психологічної допомоги дівчатам юнацького віку. 
Мейтарчан Світлана, кандидатка психологічних наук, заступниця 
начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, членкиня Української асоціації організаційних психологів та 
психологів праці. 
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Принципи, стратегія та психотехніки розвитку життєстійкості дітей в умовах 
війни. 
Омельченко Яніна, кандидатка психологічних наук, в.о. завідувачки 
лабораторією  консультативної психології та психотерапії  Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Психологічна допомога дітям з інвалідністю в умовах війни. 
Саранча Ірина, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного 
університету. 
 
Основні напрямки психологічної підтримки дітей в умовах війни. 
Тарнавська Олена, аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, викладачка Київського національного лінгвістичного університету. 

 

 

Панельна дискусія 2 

ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З 
ДІТЬМИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Модераторка: Вознюк Алла, докторка психологічних наук, професорка, 
завідувачка кафедри психології Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, голова Сумського осередку Української 
Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
 
Українські біженці в Польщі: психологічне переживання досвіду війни. 
Бахмутова Лариса, докторка філософії у галузі психології, викладачка 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, провідна 
наукова співробітниця лабораторії вікової психофізіології Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Прояви деривації приватності дітей з тимчасово переміщених сімей: 
гештальт-підхід. 
Дембицька Наталія, докторка психологічних наук,  доцентка кафедри 
психології розвитку Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України, 
волонтерка-психологиня Ukrajinska iniciatyva jizni Moravy (Чеська 
Республіка, м. Брно).   
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Теоретичні аспекти посттравматичного розладу у дітей. 
Зубіашвілі Ірина, кандидатка психологічних наук, старша наукова 
співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Інформаційна психологічна допомога сім'ям з дітьми засобами арт-терапії. 
Корсун Ольга, педагогічна працівниця дитячого навчального  закладу № 784 
м. Києва. 
 
Психологічна підтримка сімей з дітьми  внутрішньо-переміщених осіб. 
Корсун Сергій, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології та педагогіки ПВНЗ «Університет сучасних знань». 
 
Психолого-педагогічна підтримка дітей в умовах війни. 
Лавренко Ольга, кандидатка філософських наук, доцентка, провідна 
наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Арт-терапія як засіб формування психологічної стійкості у дітей в умовах 
війни. 
Лагодзінська Валентина, кандидатка психологічних наук, старша наукова 
співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, членкиня Виконавчої дирекції 
Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
 
Ціннісні орієнтації дитини в умовах війни. 
Маслова Віта, старша викладачка кафедри педагогічної майстерності та 
інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. 
Остроградського. 
 
Практика впровадження психотерапевтичних груп підтримки для дітей, що 
втратили батьків. 
Мельничук Тетяна, кандидатка психологічних наук, старша дослідниця, 
провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України. 
 

Вплив травмуючих подій на формування прив'язаності батьків до дітей. 
Пилипенко Ірина, аспірантка  Київського інституту	сучасної психології та 
психотерапії. 
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Психологічна допомога та підтримка дітей різних вікових категорій 
методами інтегративної арт-терапії. 
Степанюк Людмила, фахівчиня Центру психологічної служби Миколаївського 
національного університету імені В.О.Сухомлинського. 
 
 

 

Панельна дискусія 3 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Модераторка: Бондарчук Олена, докторка психологічних наук, 
професорка, завідувачка кафедри   психології управління ЦІПО ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти». 

Психологічні чинники діяльності благодійних організацій у воєнний період. 
Вісіч Олександр, керуючий менеджер благодійного фонду «Аріель». 
 
Психологічні особливості толерантності до невизначеності освітнього 
персоналу в період війни. 
Івкін Володимир, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції 
Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
 
Психологія соціального лідерства молоді в умовах війни. 
Карамушка Тарас, 	кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної психології Київського інституту	сучасної психології та 
психотерапії,	керуючий менеджер благодійного фонду «Анкора». 
 
Вплив психологічних характеристик освітніх організацій на їх діяльність в 
умовах війни. 
Ковальчук Олександр, науковий співробітник лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці. 
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Формування особистісно-професійних якостей громадян України  у воєнний 
час. 
Лізун Аліса, аспірантка  Київського інституту	сучасної психології та 
психотерапії. 
	 
Психологічна робота з дітьми, батьки яких знаходяться в зоні активних 
бойових дій. 
Лагодзінський Віталій, кандидат історичних наук, провідний науковий 
співробітник науково-дослідного відділу прикладних соціологічних 
досліджень  Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних 
Сил України. 
 
Психологічні технології формування педагогічної толерантності фахівців, які 
працюють з дітьми в умовах війни. 
Терещенко Кіра, докторка психологічних наук, старша наукова 
співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, членкиня Виконавчої дирекції 
Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 
 
Психологічні особливості кар’єрного консультування дітей підліткового та 
юнацького віку в умовах війни. 
Тиченко Марта, аспірантка  лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 
Психологічний дискурс відновлення рівноваги в умовах війни. 
Токарева Наталя, докторка психологічних наук, завідувачка кафедри 
загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного 
університету. 
 
Психологічна допомога та підтримка педагогів і дітей у воєнний період. 
Шевченко Антоніна, кандидатка психологічних наук, завідувачка кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів». 
 

15:30 – 16:00 

Прийняття резолюції конференції 

Закриття конференції 


