
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
ВГО “Арт-терапевтична асоціація”

ПП «Інститут коучингу і психотерапії BioSoft»
ГО “Асоціація психологів освіти”

                                       

До ДНЯ НАУКИ – 2021!

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція
 з міжнародною участю

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності
фахівців соціальної сфери: територіальні та історичні виміри
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Регламент роботи

13 травня

9.30 – 10.00. Реєстрація учасників конференції
10.00 – 10.40. Вітальне слово
10.40 – 12.10. Пленарне засідання 
12.20 – 13.40. майстер-клас Шевченко С., Варіна Г.
13.40 – 14.00. Перерва на обід
14.00 – 15.30. майстер-клас Стишенок І.
15.40 – 16.40. майстер-клас  Бєлова О.
16.50 – 17.50. майстер-клас Денісов І.
18.00 – 19.00 майстер-клас Сурело Є.

14 травня

9.00 – 10.00. майстер-клас Сергеєва Л. 
10.10 – 12.10. майстер-клас. Ортинська В.
12.20 – 13.40 майстер-клас Скнар О.
13.40 – 14.00. Перерва на обід
14.00 – 15.50. Секційні засідання
16.00 – 17.20. майстер-клас Плетка О.
17.30 – 18.00. Закриття конференції 
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13 травня
9.30 – 10.00. Реєстрація учасників конференції

10.00. Вітальне слово 

Слюсаревський Микола Миколайович, к. психол. н., чл-кор. НАПН
України,  директор  Інституту  соціальної  та  політичної  психології  НАПН
України.

Чорна  Лідія  Георгіївна,  к. психол. н.,  ст.  н.  с.,  зав.  лабораторії
психології  малих  груп  та  міжгрупових  відносин  Інституту  соціальної  та
політичної  психології  НАПН  України,  член  Ради  Правління  НС
«Національна психологічна асоціація»

Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-
наукового  інституту  соціальної  педагогіки  та  мистецької  освіти
Мелітопольського  державного  педагогічного  університету  імені  Богдана
Хмельницького

Фалько  Наталя  Миколаївна,  к.  психол.  н,  доцент,  зав.  кафедри
психології  Навчально-наукового  інституту  соціальної  педагогіки  та
мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

Лисенко  Валерій  Іванович,  д. біол. н.,  професор,  директор
Мелітопольського  інституту  екології  та  соціальних  технологій  ВНЗ
“Відкритий  міжнародний університет розвитку людини  “ Україна ”

Татаринова Світлана Олексіївна, к. пед. н., доцент кафедри соціальної 
роботи МІЕСТ, директор Мелітопольського коледжу Університету «Україна».

Мова  Людмила  Вікторівна,  к.  психол.  н.,  доцент,  Київський
національний університет культури і  мистецтва,  Національний університет
фізичного виховання спорту України, член правління ВГО «Арттерапевтична
асоціація».

Бєлова  Оксана  Вікторівна,  директор  Інституту  коучингу  і
психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова, член ВГО
«Арттерапевтична асоціація» 

Сурело Євген Анатолійович,  практичний психолог вищої  категорії,
голова ГО «Асоціація психологів освіти»

10. 40 – 12.10. Пленарне засідання 
Доповіді (до 15 хв.):

Особливості супроводу дітей з особливими освітніми потребами засобом
арттерапії

Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-
наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти МДПУ імені
Богдана Хмельницького

Особливості  професійної  підготовки  майбутніх  працівників  соціальної
сфери в умовах онлайн-освіти



Волошина  Валентина  Віталіївна,  д.  психол.  н.,  доцент,  професор
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Лабораторія  психічного  здоров’я:  досвід  реалізації  всеукраїнських  та
міжнародних проектів

Прокоф’єва  Олеся  Олексіївна,  к.  психол.  н.,  доцент
Мелітопольського  державного  педагогічного  університету  імені  Богдана
Хмельницького

Формування  стресостійкості  працівників  соціальної  сфери  засобом
танцювально-рухової терапії

Бєлова  Оксана  Вікторівна,  директор  Інституту  коучингу  і
психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова

Негативні  наслідки  психологічного  чинника  розвитку
професійних деструкцій фахівців соціальної сфери

Чайкіна Наталія Олександрівна, к. психол. н., доцент Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Конструювання ситуації ризику та небезпеки медійними засобами під час
пандемії коронавірусу

 Хазратова  Нігора  Вікторівна,  д,  психол.  н.,  доцент,  професор
Національного університету «Львівська політехніка»

Комп’ютерна  діагностика  в  інноваційній  практичній  діяльності
психолога: досвід лабораторії психо-фізіологічних досліджень

Шевченко  Світлана  Віталіївна,  к.  психол.  н.,  доцент
Мелітопольського  державного  педагогічного  університету  імені  Богдана
Хмельницького

Огляд територіальних передумов групової взаємодії
Коробанова  Ольга  Леонідівна,  к.  психол.  н.,  с.  н.  с.  Інституту

соціальної та політичної психології НАПН України

Особливості  прояву  територіальної  ідентичності  у  міжгруповій
взаємодії 

Плетка Ольга Тарасівна, к. психол. н., с. н. с.Інституту  соціальної  та
політичної психології НАПН України

12.20 – 13.40 майстер-клас

«Трансформаційна ресурсна гра "Розправ крила"»
Шевченко  Світлана  Віталіївна, к.  психол.  н.,  PhD,  доцент  МДПУ

імені  Богдана  Хмельницького,  арт-терапевт,  член  ВГО  «Арт-терапевтична
асоціація», НС «Національна психологічна асоціація»,  співавтор МАК, автор
Т-ігор. 
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Варіна  Ганна  Борисівна,  магістр  психології,   старший  викладач
МДПУ  імені  Богдана  Хмельницького, арт-терапевт,  член  ВГО  «Арт-
терапевтична  асоціація»,  НС  «Національна  психологічна  асоціація»,
співавтор МАК, автор Т-ігор.

13.40 – 14.00. Перерва на обід
14.00 – 15.30. майстер-клас

«Професійне вигорання фахівців соціальної сфери. Прийоми та способи
самодопомоги»

Стишенок Ірина Володимирівна,  ст.  викл. Гомельського обласного
інституту  розвитку  освіти,  член  Міжнародної  спільноти  казкотерапевтів,
Східно-Європейської асоціації арттерапії, Білоруської спільноти психологів,
білоруської асоціації психотерапевтів.

15.40 – 16.40 майстер-клас

«Розвиток стресостійкості методами танцювально-рухової терапії»
Бєлова  Оксана  Вікторівна,  директор  Інституту  коучингу  і

психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова, ембодімент
тренерка, танцювально-руховий терапевт

16.50 – 17.50. майстер-клас

«Використання сугестивних методів в роботі з батьками, що виховують
дітей з обмеженими можливостями здоров’я»

Денисов Ігор Геннадійович, к. психол. н., доцент МДПУ імені 
Богдана Хмельницького, практичний психолог

18.00 – 19.00. майстер-клас

«Формування ментального здоров’я підлітків засобами арттерапії»
Сурело Євген Анатолійович,  артерапевт,  тренер, магістр педагогіки

та  релігіознавства,  ігротехнік,  сертифікований  ведучий  12  психологічних
ігор,  сертифікований  фахівець  по  роботі  з  МАК,  медіатор  і  тренер
національної мережі тренерів і медіаторів ГО «Ла Страда - Україна», голова
ГО «Асоціація психологів освіти»

14 травня
9.00 – 10.00. майстер-клас 

«Береги особистого Я»
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Сергеєва Людмила Вікторівна, арттерапевт, магістр психології, 
нутрицолог, практичний психолог

10.10 – 12.10. майстер-клас

«Методика нейрографічного коучингу з використанням 
метафоричних карт»

Ортинська  Владіслава  Георгіївна, арт-терапевт,  нейрокінезіолог,
супервізор  нейрографіки,  член  ВГО  «Арттерапевтична  асоціація»,  викл.
Одеського художнього училища ім. М .Б. Грекова, викладач та тренер центру
«ZDRAVEL»  (м.  Прага,  Чехія),  керівник  мобільної  групи  Волонтерської
психологічної служби Реабілітаційного центра Св. Павла, тренер Інституту
аналітичного коучингу (м. Цюріх, Швейцарія)

12.20 – 13.40 майстер-клас

«Внутрішні витоки сяйва»
Скнар Оксана Миколаївна, канд. психол. н., ст. н. с. Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-
терапевтична асоціація», арттерапевт

13.40 – 14.00 – перерва на обід
14.00 – 15.50 – секційні засідання

Соціальна динаміка колективних травм і посттравматичних суспільств
Горностай  Павло  Петрович,  д.  психол.  н.,  професор,  гол.  н.  с.

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Почуття причетності як ресурс взаємодії вчителів в умовах освітніх 
інновацій

Каніболоцька  Марія  Сергіївна,  к.  психол.  н.,  н.  с.  Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України

Групові міфи в соціальному середовищі педагогів: ресурс чи психологічний
захист?

Чорна Лідія  Георгіївна,  к.  психол.  н.,  с. н. с.,  завідувач  лабораторії
психології  малих  груп  та  міжгрупових  відносин  Інституту  соціальної  та
політичної психології НАПН України.

Соціальні виміри сучасного танцювального мистецтва 
Мова  Людмила  Вікторівна,  к.  психол.  н.,  доцент  Київського

національного  університету  культури  і  мистецтв,  Національного
університету фізичного виховання і спорту України, хореограф, арттерапевт,
керівник Центру психології руху і творчого самовираження LMaluma
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Переваги та недоліки сучасних закладів дошкільної освіти як соціальне
середовище формування групової ідентичності дошкільнят

Дишлова Наталія Володимирівна, к. психол. н., н. с. Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України.

Особливості профілактики соціальної ізоляції людей пізньої дорослості в 
національній громаді (досвід  соціальної роботи БФ БО  «Хесед Міхаель»)

Рябицька Тетяна Іванівна, ст. викладач Мелітопольського інституту 
екології та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», голова циклової 
комісії з соціальної роботи Мелітопольського коледжу.

Громадсько-активна школа як вектор оновлення соціально-виховної 
роботи 

Єрьоміна Лілія Євгенівна, к. пед. н., доцент Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Шляхи налагодження соціальної взаємодії між людьми похилого віку та 
членами їхніх сімей 

Ковальчук Інна Владиславівна, к. пед. н., доцент Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

«КІТ-ПРО» як соціально-психологічна технологія забезпечення 
конструктивної взаємодії  учасників освітнього процесу

 Гриценок Людмила Іванівна, н. с. Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України

Соціальна робота з профілактики адиктивної поведінки (на прикладі 
співпраці з БО БФ «Все можливо»)

Татаринова Світлана Олексіївна, к. пед. н., доцент Мелітопольського
інституту екології та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 
директор Мелітопольського коледжу Університету «Україна».

16.00 – 17.20 майстер-клас
«Хто Я є і де Я є – прояви ідентичності у особистісному та

соціальному вимірах взаємодії»
Плетка Ольга Тарасівна, к. психол. н., с. н. с.Інституту  соціальної  та

політичної психології НАПН України, арттерапевт, практик транзакційного
аналізу,  магістр  з  соціальної  роботи  та  фізичної  реабілітації,  член  Ради
Правління НС «Національна психологічна асоціація», голова осередку ВГО
«Арттерапевтична  асоціація»,  член  Ради  ГО  «Українська  спільнота
транзакційного аналізу», член Ради ГО «Асоціація психологів освіти»

17.30 – 18.00. Закриття конференції 
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Підбиття підсумків конференції: виступи учасників, завершальне слово

Оргкомітет конференції:
Голова оргкомітету:

Найдьонова  Любов  Антонівна,  д.  психол.  н.,  член-кореспондент
НАПН України, заст.  директора з наук.  роботи, зав.  лабораторії  психології
масової  комунікації  та  медіаосвіти  Інституту  соціальної  та  політичної
психології НАПН України
Члени оргкомітету:

Чорна Лідія Георгіївна, к. психол. н., старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії  психології  малих  груп  та  міжгрупових  відносин
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-
наукового  інституту  соціальної  педагогіки  та  мистецької  освіти
Мелітопольського  державного  педагогічного  університету  імені  Богдана
Хмельницького

Лисенко  Валерій  Іванович,  д. біол. н.,  професор,  директор
Мелітопольського  інституту  екології  та  соціальних  технологій  ВНЗ
“Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини  “Україна”,
національний експерт Міністерства природи України

Фалько  Наталя  Миколаївна,  к.  психол.  н.,  доцент,  зав. кафедри
психології  Навчально-наукового  інституту  соціальної  педагогіки  та
мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

Відповідальний секретар оргкомітету:
Плетка Ольга Тарасівна,  к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та

політичної психології НАПН України, член Ради Правління НС «Національна
психологічна асоціація», член Правління ГО «Асоціація психологів освіти»,
член  ВГО  «Арт-терапевтична  асоціація»,  член  Ради  ГО  «Українська
спільнота транзакційного аналізу»

Підключитися до конференції ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88028750346

Ідентифікатор конференції: 880 2875 0346 

+12532158782,,88028750346# США (Tacoma) +13017158592,,88028750346#
США (Washington DC) Набір в залежности від місця розташування +1 253

215 8782 США (Tacoma) +1 301 715 8592 США (Washington DC) +1 312 626
6799 США (Chicago) +1 346 248 7799 США (Houston) +1 669 900 6833 США

(San Jose) +1 929 205 6099 США (New York) 

Знайдіть свій місцевий номер: https://us02web.zoom.us/u/kbfsMVVqG1     
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https://us02web.zoom.us/u/kbfsMVVqG1?fbclid=IwAR1wJRuDfPFPtROSEYwBnVX_aYXFe14KcyLYEIECvlQQa2DtSk_Rk-hCYxw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88028750346%3Ffbclid%3DIwAR2ETWI14DD_4WUEFq04nkfabMrkZ0pyiqi6We2c1mbEYpza2HJi7AH9czc&h=AT1HmhRGHjhhyIm0OGeNhbZ_EyLP9DMvLeM_PKStSCisxMVLM-38Cu2CBkuu84Vyk3VZ7C2gRm2qg82sQcGMAsPAlkKADGWl2DV5H0_h8NRqj7r9bBpuKMI97ZnboS9ysfGrUw

