
 
 
 
 
 
 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 
Київський плейбек-театр “Дежа вю плюс” 

 
 

за підтримки 
ВГО “Арт-терапевтична асоціація” 

та фестивалю плейбек-театрів “Плейбек-БорЩі” 
 
 

радо запрошують Вас та ваші команди на 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ-
ВЕРНІСАЖ ПЛЕЙБЕК-ТЕАТРІВ 

 
24–26 вересня 2021 року 

у м. Київ 
 
 

В програмі конференції-вернісажу: 
• Перформанси українських плейбек-театральних команд; 
• Можливість взяти участь у конкурсній програмі вернісажу; 
• Наукові доповіді та експертні обговорення теоретичних і практичних питань плейбек-театру; 
• Круглий стіл щодо етики та психологічних аспектів впливу участі в плейбек-театральних подіях 

на вразливі верстві населення; 
• Спільний перформанс акторів різних плейбек-команд; 
• Інші можливі форми активності, запропоновані учасниками. 

 
 

Адреса проведення конференції-вернісажу плейбек-театрів: м. Київ, вул. Андріївська, 15, 
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

 
Для участі у Всеукраїнській конференції-вернісажі плейбек-театрів необхідно надіслати заявку 

на електронну адресу ispp.org.ua@gmail.com, сплатити організаційний внесок (500 грн 
з команди) та заповнити реєстраційну форму до 30 серпня 2021 р. (включно) за посиланням: 

https://forms.gle/Sd8zbWqeRfx2Q8CT7 
 

Телефон для довідок: +38(067)254-74-51 
 

З повагою, 
голова оргкомітету конференції-вернісажу, 

Володимир Савінов 

mailto:ispp.org.ua@gmail.com
https://forms.gle/Sd8zbWqeRfx2Q8CT7


Інформація для заявника 
Всеукраїнської науково-практичної конференції-вернісажу плейбек-театрів 

 

Мета науково-практичної конференції-вернісажу – сприяння розвитку плейбек-театру в Україні та світі. 
Завдання: 

1. Рефлексія актуальних викликів та інших питань практики плейбек-театру в Україні та світі. 
2. Презентація і обговорення сучасних теоретичних та емпіричних досліджень плейбек-театру в межах соціальної 

психології, соціальної роботи, психології особистості, психології мистецтва, арттерапії, культурології, естетики, 
мистецтвознавства, інших наукових галузей та підходів. 

3. Організація простору для презентації творчості команд та інших зацікавлених практиків плейбек-театру. 
4. Розробка, апробація та зворотній зв’язок щодо нових перспективних форм взаємодії плейбек-театрів. 
5. Аналіз етичних принципів та психологічних аспектів роботи плейбек-театру в сучасних умовах, обговорення 

проєкту професійного етичного кодексу плейбек-театру України. 
6. Безпосередній обмін досвідом між українськими фахівцями та практиками плейбек-театру. 
7. Промоція та популяризація плейбек-театру в українському суспільстві й інформаційному просторі загалом. 

 

Загальні умови участі: 
1. На конференцію-вернісаж запрошуються чинні плейбек-театральні команди України у складі від 2 до 10 осіб, 

члени яких можуть брати участь у всіх формах роботи заходу. 
2. Конференція-вернісаж відбуватиметься у живому форматі протягом трьох днів на базі Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 15: https://ispp.org.ua/. 
3. Основний робочий простір заходу – актова зала, до 80 осіб, та внутрішній двір будівлі Інституту, до 100 осіб, 

у яких відбуватимуться планерне засідання, круглий стіл, перформанси та інші форми активності. 
4. Для включення до програми конференції-вернісажу необхідно заповнити реєстраційну форму до 30 серпня 

2021 р. (включно) за посиланням: https://forms.gle/Sd8zbWqeRfx2Q8CT7, уточнити всі умови вашої участі, 
сплатити оргвнесок від команди (для організації приміщення, кави-брейків, публікації матеріалів 
та інших оргвитрат заходу), надіслати тексти доповідей і додаткові матеріали – до 9 вересня 2021 р. 

5. Робочі мови конференції-вернісажу: українська, російська, англійська. Оргкомітет не бере на себе 
відповідальності за організацію проїзду, проживання та харчування учасників конференції. 
 

Основними формами участі* у науково-практичній конференції-вернісажі є: 
1. Перформанс команди плейбек-театру. Перформанс кожного плейбек-театру в межах заходу є напіввідкритою 

подією, куди окремо запрошуватимуться всі бажаючі. Оргкомітет спільно з представниками плейбек-театру 
організовує необхідний простір для перформансу та сприяє запрошенню глядачів. Промоція події, вартість 
участі та інші оргмоменти узгоджуються заздалегідь в робочому порядку. 

2. Наукова теоретико-практична доповідь з публікацією у збірнику матеріалів конференції**. Текст доповіді у 
заявленому проблемному полі від фахівця/практика плейбек-театру подається українською мовою в одному з 
форматів: А) наукова чи науково-практична стаття – у відповідності з вимогами до фахових наукових публікацій 
(див.: http://sssppj.org/index.php/ssj/about/submissions#authorGuidelines); Б) тези доповіді, обсягом від 7 до 
15 тис. др. знаків (3-7 сторінок при форматі А4) – у вільній формі, бажано з описом актуальності/проблеми, 
посиланнями на 2-3 авторитетних джерела та висновками. 

3. Членство в журі конкурсної програми вернісажу (не більше одного представника від команди). Конкурс 
плейбек-театрів є умовним та експериментальним форматом взаємодії плейбек-театрів, який обговорюється 
окремо та індивідуально: претендент на члени журі запрошуватиметься на установче зібрання щодо 
напрацювання критеріїв, номінацій, екологічності та етики конкурсних процедур. Якщо положення про 
конкурс буде напрацьоване та узгоджене до першого дня заходу, 24 вересня 2021 р. (включно), то конкурс 
плейбек-театрів відбудеться 25-26 вересня 2021 р. в межах вернісажу плейбек-театрів серед команд, 
які виявлять бажання взяти в ньому участь. 

 
*    Участь в інших формах активності може вирішуватись у робочому порядку, в т. ч. безпосередньо під час заходу. 
** Допускається рецензування рукописів, обговорення з оргкомітетом та, за потребою, редагування чи допомога у підготовці 

текстів. Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації матеріалів, що не відповідають тематиці конференції-вернісажу, 
академічній доброчесності, зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну. 

 
Подія у соціальній мережі фейсбук: https://www.facebook.com/events/288332596378521 

 
Контакти для довідок та пропозицій: 

+38(067)254-74-51, електронна адреса: ispp.org.ua@gmail.com, фб: https://www.facebook.com/volodymyr.savinov/ 
 

З повагою, голова оргкомітету конференції-вернісажу, 
Володимир Савінов 

https://ispp.org.ua/
https://forms.gle/Sd8zbWqeRfx2Q8CT7
http://sssppj.org/index.php/ssj/about/submissions#authorGuidelines
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