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The WFMH theme for World Mental Health Day 2021  

‘Mental Health in an Unequal World’ 
 

Тема: ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СЬОГОДЕННЯ 

 
Організатори: 

Дивізіон Психічного Здоровя, Національна Психологічна Асоціація України 
Міжнародна Платформа Психічного Здоровя 

Партнери: 
Міжнародний сектор: World Federation for Mental Health; 

Mental Health Albania;  
International Association Of Psychologist For Grief And Bereavement 

Академічний сектор: Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України; 

Громадський сектор: Дивізіон Стресу, Національна Психологічна Асоціація 
України; 

Студентський Дивізіон, Національна Психологічна Асоціація України; 
Асоціація психологів вищої школи України 

 
Координатор: Віктор Вус - Director-at-Large, Світова Федерація Психічного 
Здоровя; Координатор Дивізіону Психічного Здоровя НПА України; Головний 
редактор міжнародного наукового журналу Mental Health : Global Challenges 
 
Актуальність: Заходи з подолання пандемії спричинили\загострили появу 
антагоністичних тенденцій (зневіра, супротив, дезінформація) як на рівні 
психічного здоровя людини, так і на рівні психічного благополуччя громади та 
держави.  

На індивідуальному рівні: зміни у звичній соціальній взаємодії, зміна 
звичок та способу життя людини через запроваджені соціальні обмеження, 
невизначеність та неконтрольованість ситуації щодо безпеки житя … стають 
складними викликами для психічного здоровя сучасної особистості.  

На суспільному рівні: з однієї сторони, ми є свідками недостатньої 
системності та зрозумілості для широкого суспільства державних та 
громадських заходів щодо подолання пандемії. З іншої сторони ми 
спостерігаємо як суттєва критика дій держави призводить до зниження 
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суспільної довіри до органів влади, суттєво нівелює та зменшує ефект цих 
заходів… 

Сучасна ситуація нагадує “війну всіх проти всіх” (внутрішньо особистісна 
агресія, агресія у родині, соціально-політична агресія ...). Саме тому нагальною 
необхідністю постає розбудова нового державно-суспільно-внутрішньо 
індивідуального консенсусу, об'єднання зусиль фахівців, соціальних активістів, 
державних діячів задля благополуччя як громади\держави, так і окремої людини 
 
Місія: налагодження діалогу між суспільством та державою, шляхом 
проведення соціально-просвітницьких заходів, спрямованих на подолання 
порушень благополуччя людини, громади та держави (домашнє та гендерне 
насилля, стигматизація, права та здоровя дітей, підлітків, батьків, тощо) 
 
Мета: підвищення обізнаності населення у сфері охорони психічного здоровя; 
розбудова Платформи задля об'єднання зусиль фахівців, громадських активістів 
та урядовців щодо вирішення актуальних проблем психічного здоров’я 
(благополуччя людини та громади). 
 
Програма заходу: 

 Міжнародна конференція – дата – 05.10.2021 
 Прес-конференція -    дата – 07.10.2021 

• місце проведення – м. Київ, Укрінформ 
Реєстрація: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVp_V1KUrghUR7EWfAY7aTQb
nUyOD1zLU2_CK-GAWuHgRYzg/viewform  

Контакти: Віктор Вус –  viktor.vus@mhgc21.org    +380677408429 

Тематичні блоки:  

 Психічне здоров’я та благополуччя сучасного(ої) українця(ки) 
 Психічне здоров’я та благополуччя сучасного українського психолога 
 Державні ініціативи щодо розбудови психічного здоров’я та благополуччя 

українців 
 Як сучасна молодь сприймає державні ініціативи щодо розбудови 

психічного здоров’я та благополуччя українців 
 «Палітра» психологічних методів догляду за власним психічним 

здоров’ям  

http://www.mhgc21.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVp_V1KUrghUR7EWfAY7aTQbnUyOD1zLU2_CK-GAWuHgRYzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVp_V1KUrghUR7EWfAY7aTQbnUyOD1zLU2_CK-GAWuHgRYzg/viewform
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Спікери: 

Тема 1: Психічне здоров’я та благополуччя сучасного(ої) 
українця(ки) 

 

Віктор Вус Director-at-Large, Світова 
Федерація Психічного 
Здоровя; Координатор 
Дивізіону Психічного 
Здоровя НПА України; 
Головний редактор 
міжнародного наукового 
журналу Mental Health : 
Global Challenges 

Культура догляду за 
власним психічним 
здоровям у суспільстві: 
сучасний стан та 
виклики 

11.00 

Ольга 
Літвінова 

к. психол. н., доцент; 
Кременчузький 
національний Університет 
імені Михайла 
Остроградського 

Психічне здоровя 
сучасної української 
молоді 

11.20 

Тема 2: Психічне здоров’я та благополуччя сучасного 
українського психолога 

 

Ольга 
Сандал 

Координатор Дивізіону 
«Психологія харчової 
поведінки» 
Співзасновник та заступник 
голови правління ГО 
«Психологи без кордонів», 
член ради правління ГС 
«Національна психологічна 
асоціація України» 

«Портрет» сучасного 
українського 
психолога 

11.40 

Тема 3: Державні ініціативи щодо розбудови психічного 
здоров’я та благополуччя українців 

 

Тетяна Циба Верховна Рада України  12.00 

Віталій 
Климчук 

провідний науковий 
співробітник Інститут соціальної 
та політичної психології НАПН 
України, віце-президент 
Національної психологічної 
асоціації, координатор із 
розвитку послуг із психічного 
здоров'я у громадах проекту 
"Психічне здоров'я для України" 

Роль громад у 
організації надання 
послуг із психічного 
здоров'я 

12.30 

Tsuyoshi 
Akiyama 

President Elect (2021-2023), 
World Federation for Mental 
Health; Director, department of 
quality improvement at the NTT 
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Medical Center Tokyo; President, 
Japanese Society for the 
Elimination of Barriers to Mental 
Health; Secretary general, Pacific 
Rim College of Psychiatrists; 
Chair, International Committee of 
the Japanese Society of 
Psychiatry and Neurology 

Тема 4: Як сучасна молодь сприймає державні ініціативи 
щодо розбудови психічного здоров’я та благополуччя 
українців 

 

Наталія 
Веселовська 

Громадський Детектив, Офіс 
Омбудсмена України; в.о. 
декана юр. факультету ВНЗ 
"Національна академія 
управління", керівник Служби 
психологічної підтримки,  
керівник Наукового 
дискусійного клубу "Власне 
розслідування" та Студентської 
наукової проблемної групи 
"Клуб кримінологів", 
громадський діяч 

 13.00 

Тема 5: Подолання соціально-психологічних наслідків 
пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби 
системи освіти 

 

Віталій 
Панок 

Директор Українського науково-
методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи, 
доктор психологічних наук, 
професор, член-кореспондент 
НАПН України 

Соціально-
психологічні проблеми 
педагогів в умовах 
пандемії COVID-19 

13.30 

Ткачук І.І. 

завідувачка лабораторії 
прикладної психології освіти 
УНМЦ практичної психології і 
соціальної роботи, кандидатка 
педагогічних наук 

Психологічні проблеми 
учнів та їхніх батьків в 
умовах дистанційного 
навчання 

 

Романовська 
Д.Д. 

старша наукова співробітниця 
лабораторії прикладної 
психології освіти УНМЦ 
практичної психології і 
соціальної роботи, кандидатка 
психологічних наук 

Збереження психічного 
здоров'я учасників 
освітнього процесу в 
умовах пандемії 
COVID-19 засобами 
практичної психології 

 

Мороз Р.А. 

старша наукова співробітниця 
лабораторії прикладної 
психології освіти УНМЦ 
практичної психології і 

Моделі кризової 
інтервенції учасників 
освітнього процесу в 
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соціальної роботи, кандидатка 
психологічних наук 

умовах пандемії 
COVID-19 

Гніда Т.Б. 

старша наукова співробітниця 
лабораторії прикладної 
психології освіти УНМЦ 
практичної психології і 
соціальної роботи, кандидатка 
педагогічних наук 

Інфодемія: шляхи 
розпізнавання та 
протистояння 
інформаційним 
впливам під час 
пандемії 

 

Сосновенко 
Н.В. 

наукова співробітниця 
лабораторії прикладної 
психології освіти УНМЦ 
практичної психології і 
соціальної роботи 

Робота практичного 
психолога з 
профілактики 
насильства серед учнів 
у період карантину. 

 

Горленко 
В.М. 

наукова співробітниця 
лабораторії прикладної 
психології освіти УНМЦ 
практичної психології і 
соціальної роботи 

Вплив дистанційної 
форми роботи на 
психічне здоров’я 
педагогів 

 

Тема 6: «Палітра» психологічних методів догляду за власним 
психічним здоров’ям 

 

Лариса 
Рибик 

International Association Of 
Psychologist For Grief And 
Bereavement 

  

Володимир 
Миколенко 

Школа емоційного 
моделювання 

Клієнтпітримуючий 
підхід в Емоційному 
Моделюванні. Або як 
клієнтам можна 
допомогти 
ефективніше? 

 

Євгенія 
Аракельян 

Волонтер БФ "Даймо Надію", 
Приватна практика 
Ерготерпевт, Клінічний 
психолог 

Парадигма бачення 
психічного здоров'я у 
паліативній допомозі. 
Роль доглядальника-
опікуна та середовища 

 

Ірина Рацке-
Рибак 

Голова Секції психоаналітичної 
психотерапії Пар і Сім'ї АППУ. 
Делегат ЄФПП. ГАСІ. 
Супервизор, психолог, 
психотерапевт пар та сім'ї, 
освітній груповий тренінг 
аналітик для ВГ і МГ. Україна, 
Німеччина 
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Роксолана 
Левицька Психолог-сексолог 

Вплив статевого 
виховання молоді на 
психо-сексуальне 
здоровя нації 

 

Наталія 
Підкалюк, 
Марина 
Малиновська 

Центр Психічної реабілітації; 
Інститут травмафокусу 
(Австрія) 

Методи роботи з 
психотравмою 
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