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18 жовтня 2018 року 
11.30 – Реєстрація учасників семінару 

12.00-12.20. Вітальне слово: 

Слюсаревського Миколи Миколайовича, директора Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, члена-кореспондента НАПН України; 
Вайсбанд Алли Семенівни, голови правління Німецько-українсько-білорусь-
кого товариства «Європа без кордонів»; 
Вознесенської Олени Леонідівни, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, члена правління ГС «Національна психо-
логічна асоціація», президента ВГО «Арт-терапевтична асоціація». 

12.20-15.00. Доповіді (до 25 хвилин): 

Львов Олександр, голова секції арт-психотерапії Української Спілки Психоте-
рапевтів, психолог відділення кризових станів лікувально-реабілітаційного № 
31 КЗ ЛОР ЛОКПЛ, психофізіолог, музикотерапевт, навчаючий ко-терапевт 
УСП (психоаналіз), член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Львів); Жабко 
Наталія, навчаючий ко-терапевт УСП (психодрами), психолог відділення кри-
зових станів лікувально-реабілітаційного № 31 КЗ ЛОР ЛОКПЛ, арт-терапевт, 
член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Львів): Важливість профілактики та 
корекції посттравматичних стресових розладів. Арт-терапевтичний підхід. 
Психологічні та психотерапевтичні аспекти; 
Молчанова Оксана, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки, психології і корекційної роботи КЗ «КОІППО» імені Василя Сухом-
линського», керівник Кіровоградського осередку ВГО «Арт-терапевтична асо-
ціація» (Кропивницький): Використання групових арт-терапевтичних форм 
роботи у подоланні наслідків психотравми особистості; 
Корсунська Вікторія, практичний психолог; Єхалова Людмила, психотера-
певт (Дніпро): Узагальнення досвіду надання допомоги внутрішньо переміще-
ним особам; 
Вознесенська Олена, кандидат психологічних наук, старший науковий співро-
бітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ради 
правління ГС «Національна психологічна асоціація» президент ВГО «Арт-
терапевтична асоціація» (Київ): Арт-терапія в роботі з конфліктами та миро-
творенням; 
Новикова Тетяна, волонтер ВПС ГО «Реабілітаційний центр Св. Павла», член 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Одесса): Необхідність інтеграції арт-те-
рапії в систему освіти для стабілізації психоемоційного стану дітей України; 
Касумова Ольга, практичний психолог ХЗОШ № 52, керівник «ART-Kharkiv» 
та відокремленого відділення Харківської області ВГО «Арт-терапевтична 
асоціація» (Харків); Пономаренко Олена, практичний психолог І категорії 
Малоданилівського ліцею Харківської області, член «ART-Kharkiv», член ВГО 
«Арт-терапевтична асоціація» (Харків): Можливості застосування арт-
терапевтичних методик «Груповий малюнок вулиці з розповіддю» та «Пташка 
в печері» з дітьми та дорослими для подолання впливу психічної травми. 

15.00-16.00. Обід 



16.00. – 18.00. Круглий стіл 
«ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ  

І ПЕДАГОГІЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ  
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ» 

за участю представників освіти, науки та громадськості. Метою Круглого столу 
є надання учасникам проекту можливостей обміну досвідом, обговорення особ-
ливостей впровадження методів, що розглянуті в межах проекту, а також фор-
мулювання рекомендацій, що стосуються імплементації наданих методів в 
терапевтичну та освітню практику України. 

19 жовтня 2018 року 

11.00-12.30. Доповіді (до 25 хвилин): 

Луценко Олена, методист психологічної служби районного науково-методич-
ного центру управління освіти Подільської РДА, практичний психолог СШ № 
114 м. Києва, член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Спіль-
ний груповий малюнок як варіант арт-соціометрії в підлітковій групі; 
Галіцина Людмила, відмінник освіти України, арт-терапевт центру психосо-
матики і психоонкології «ЭКСПИО», психолог БДТ Подільського району 
м. Києва, СОС Дитячі Містечка Україна, член правління та керівник відокрем-
леного підрозділу в Київській області ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 
(Київ): Пташка в печері, або арт-терапія як засіб психологічної адаптації ви-
мушених переселенців та СЖО; 
Пензюр Ольга, соціальний педагог БО «Київське обласне відділення», 
БФ «СОС Дитяче містечко» (Бровари): Соціальна робота з психотравмою з 
використанням арт-терапевтичних методик. 

12.30-13.00. Перерва на каву 

13.00-14.30. Майстер-клас: 

Львов Олександр, голова секції арт-психотерапії Української спілки психоте-
рапевтів, психолог відділення кризових станів лікувально-реабілітаційного № 
31 КЗ ЛОР ЛОКПЛ, психофізіолог, музикотерапевт, навчаючий ко-терапевт 
(психоаналіз), член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Львів); Жабко Ната-
лія, навчаючий ко-терапевт Української спілки психотерапевтів (психодрами), 
психолог відділення кризових станів лікувально-реабілітаційного № 31 КЗ ЛОР 
ЛОКПЛ, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Львів): Барви 
звуку та ритму (Музикотерапія, музична психодрама – знайомство з методом 
д-ра Дж. Морено). 

14.30-15.30. Обід 

15.30-17.00. Майстер-клас: 

Новікова Тетяна, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», пси-
холог Волонтерської психологічної служби ГО «Реабілітаційний центр Святого 
Павла»; Ігнатович Ольга арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціа-
ція», психолог Волонтерської психологічної служби ГО «Реабілітаційний центр 
Святого Павла» (Одеса): Використання сенсорних матеріалів в арт-терапев-
тичній роботі з дітьми, що постраждали від травматичних подій. 



Місце проведення семінару: 

м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,  
ул. Андріївська, 15, ІІІ поверх, Актова зала. 

Організатори проекту: 
 Німецько-українсько-білоруське товариство «Європа без кордонів»; 
 Всеукраїнська громадська організація “Арт-терапевтична асоціація”. 

Партнери проекту: 
 Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; 
 stART international e.V.; 
 Громадська організація «Цей світ для тебе»; 
 Соціально-психологічна служба відділу освіти м. Слов’янська; 
 Реабілітаційний центр Святого Павла, Одеса; 
 Центр психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво-

Могилянська Академія»; 
 Громадська організація «За право на життя». 

 

Інформація щодо діяльності ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 
www.art-therapy.org.ua; 

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/groups/158280630927838/ 
 

Інформація щодо діяльності Німецько-українсько-білоруське товариство 
«ЄВРОПА БЕЗ КОРДОНІВ» 

http://www.europa-grenzenlos.org/ 
 
 


