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ДЕНЬ ПЕРШИЙ – 16.02.2018 р. 
Центр Митрополита Андрія Шептицького, вул. Стрийська, 29,  

Конференц-зал, І поверх (орієнтир – Козельницька, 2) 
10.00-10.40. Вітальне слово: 

Проф. Фільц Олександр Орестович, доктор мед. н., проф., екс-президент 
ЄАП, президент УСП, зав. каф. психіатрії та психотерапії ФПДО Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького; 
Чуприков Анатолій Павлович, заслужений діяч науки і техніки України, 
д. мед. н., проф. Міжрегіональної академії управління персоналом, Національ-
ної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, академік МКА; 
Католик Галина Вікторівна, к. психол. н., доц., зав. каф. психології та пси-
хотерапії Українського католицького університету, голова Українського Ін-
ституту дитячої та юнацької психотерапії та психологічного консультування, 
керівник секції дитячо-юнацької психотерапії УСП, президент Асоціації 
практичних психологів Львівської області; 
Герцюк Дмитро Дмитрович, к. пед. н., доц., декан факультету педагогічної 
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Губар Олександр Михайлович, лікар-психіатр, в.о. головного лікаря КЗ 
ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»; 
Рослюк Сергій Всеволодович, лікар-психотерапевт (психоаналіз), суперві-
зор, голова Львівського осередку УСП; 
Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України, член правління ГС «Національна 
психологічна асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»; 
Львов Олександр Олегович, голова секції арт-психотерапії УСП. 

10.45-13.00. Доповіді (до 15 хвилин): 
Львов Олександр, голова секції арт-психотерапії УСП, психолог-психотера-
певт, музикотерапевт, арт-терапевт, психолог лікувально-реабілітаційного 
відділення кризових станів № 31, відділення психогенної травми КЗ Львівсь-
кої обласної клінічної психіатричної лікарні (Львів): Психотерапевтичні 
трансформації в епоху плинного модерну; 
Подкоритова Лариса, к. психол. н., доц. каф. психології і педагогіки Хмель-
ницького національного університету, керівник відокремленого підрозділу 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» у Хмельницькій області (Хмельницький): 
Роздуми про розвиток арт-терапії в Україні; 
Глинска-Лахович Анна, сертифікований арт-терапевт «Kajros», доктор, доц., 
співробітник Інституту педагогічних наук Опольського університету в Департа-
менті реабілітаційної освіти (Польща): Ресоціалізаційні властивості танцюва-
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льно-рухової терапії та арт-терапії в роботі з особами, що перебувають у 
місцях позбавлення свободи – можливість самовираження, внутрішньої ін-
теграції та зміни ув’язнених;  
Деркач Оксана, к. пед. н., арт-терапевт, керівник відокремленого підрозділу 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» у Вінницькій області (Вінниця): Концеп-
туальні засади арт-педагогіки та її місце у сучасному освітньому просторі 
України та світу; 
Мова Людмила, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керів-
ник Центру психології руху «Малюма і Такете», тренер трансформаційних 
психологічних ігор корпорації «Жираф», член правління та керівник танцю-
вально-рухового відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Людсь-
ке тіло в сучасному світі; 
Наталія Жабко, психолог-психотерапевт Лікувально-реабілітаційного відді-
лення кризових станів № 31, КЗ Львівської обласної клінічної психіатричної 
лікарні (Реєстр УСП, ко-тренер), арт-терапевт, психодрама-терапевт, травма-
терапевт (ДРРО), ведуча Балінт-груп (Львів): Ролі і ритми. Особливості ро-
боти з психотичними пацієнтами методом музичної психодрами; 
Вознесенська Олена, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України, член правління ГС «Національна психологічна 
асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Ризики ви-
користання лялькотерапії; 
Сергієнко Ірина, к. психол. н., доц. каф. практ. психології Черкаського наці-
онального університету ім. Богдана Хмельницького, керівник відокремлено-
го підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Черкаській області (Чер-
каси): Порівняльний аналіз діалогу в психодинамічному та експресивному на-
прямах арт-терапії; 
Компанович Маріанна, викл. каф. психології та психотерапії УКУ (Львів): 
Арт-терапевтичний підхід у корекції негативних емоційних переживань у 
підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями; 
Савінов Володимир, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, психолог Будинку дитячої творчості Подільського району 
м. Києва, співзасновник ГО «Всеукраїнська асоціація плейбек-театрів», за-
сновник та керівник Української школи плейбек-театру, керівник Київського 
плейбек-театру «Déjà vu plus», секції гештальт-терапії Київської філії УСП, 
відділення плейбек-театру ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Плей-
бек-театр як засіб арт-терапії: коли плинність завмирає. 

13.00-14.00. Перерва 
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14.00-15.50. Майстер-класи: 
Гончарова Вікторія, інтегративний танцювально-руховий терапевт ТОВ «Ака-
демія Інформаційних Технологій» (Київ): Тілесність в арт-терапії. Холістичний 
підхід – до 30 осіб – конференц-зал, І поверх; 
Лубківський Ігор, психолог, груповий аналітик, волонтер, голова ГО «Асоціа-
ція психологів України «Разом заради майбутнього» (Тернопіль): Епістомоло-
гічна метафора – до 30 осіб – ауд. 403, ІV поверх; 
Кривенко (Горбаль) Ірина, к. психол. н., ст. викл. каф. психології та психотерапії 
УКУ (Львів): Кіно-група: навчання, просвіта, терапія – до 40 осіб – ауд. 302,  
ІІІ поверх;  
Олейник Альона, психолог, арт-терапевт, «Майстерня Щасливої Родини», член 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Психологічна адаптація першоклас-
ників методом арт-терапії: «Галактика 1-В» – до 20 осіб – ауд. 204, ІІ поверх; 
Скнар Оксана, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Чо-
ловік та Жінка: знайомі незнайомці – до 20 осіб – ауд. 214, ІІ поверх. 

16.10-18.00. Майстер-класи: 
Бернацька Олена, перинатальний та сімейний психолог, арт-психотерапевт, 
авторка та ведуча програми «Доньки-матері», заст. голови секції Арт-психоте-
рапії київського осередку УСП (Київ): Доньки-матері: гра довжиною в життя 
– до 20 осіб – ауд. 204, ІІ поверх; 
Деркач Оксана, к. пед. н., арт-терапевт, керівник відокремленого підрозділу ВГО 
«Арт-терапевтична асоціація» у Вінницькій області (Вінниця): Формування у май-
бутніх першокласників та молодших школярів внутрішньої позиції «Я – школяр» 
засобами мультимодальної арт-педагогіки – до 30 осіб – ауд. 403, ІV поверх; 
Назаревич Вікторія, к. психол. н., доц. каф. вікової та педагогічної психології 
Рівненського державного гуманітарного університету, керівник відокремленого 
підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Рівненській області (Рівне): 
Структура «контейнер – вміст» у метафорах на прикладі використання прое-
ктивної методики «Горщики +» – до 20 осіб – ауд. 415, ІV поверх; 
Тіунова Олена, к. психол. н., регіональний представник EEATA, член УСП  
(Тернопіль): Діалог з маскою – до 20 осіб – ауд. 214, ІІ поверх. 

16.00-19.00. Скайп-семінар: 
Лінда Гантт (Linda Gantt), сертифікований арт-терапевт, доктор філософії, ATR-
BC, колишній президент і почесний член Американської арт-терапевтичної асоці-
ації (Західна Вірджинія, США); Наталушко Ірина, арт-терапевт зі спеціалізацією в 
травматерапії, сертифікована за моделлю інстинктивної реакції на травму, стипен-
діат програми Фулбрайт та магістр арт-терапії (George Washington University, Ки-
їв): Інстинктивна реакція на травму – до 40 осіб – ауд. 302, ІІІ поверх.  
Увага! Мати із собою набір фломастерів, крейди, кольорові олівці та папір А4. 
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ДЕНЬ ДРУГИЙ – 17.02.2018 р. 
Центр Митрополита Андрія Шептицького, вул. Стрийська, 29,  

Конференц-зал, І поверх 
10.00-13.00. Доповіді (до 12 хвилин): 

Назаревич Вікторія, к. психол. н., доц. каф. вікової та педагогічної психології 
Рівненського державного гуманітарного університету, керівник відокремленого 
підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Рівненській області; Борейчук 
Ірина, викл. каф. загальної психології та психодіагностики Рівненського держав-
ного гуманітарного університету, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Рівне): 
Дефініції фототерапії в системі арт-терапевтичного супроводу клієнта; 
Волкова Людмила, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, член ВГО «Арт-тера-
певтична асоціація» (Київ): Антропософська терапія мистецтвом; 
Доцюк Анжела, практ. психолог, художник, викл. спеціальних архітектурних 
дисциплін ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», керівник відокремлено-
го підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Чернівецькій області (Чернів-
ці): Прийоми «психології дизайну» в динамічному просторі арт-терапії; 
Галіцина Людмила, арт-терапевт центру психосоматики і психоонкології 
«ЭКСПИО», психолог Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва, 
«СОС Дитячі Містечка – Україна», відмінник освіти України, лауреат літератур-
ної премії ім. Г. Чупринки, член правління та керівник відокремленого підрозді-
лу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» у Київській області (Київ): Особливості 
застосування арт-терапії в роботі з онкохворими; 
Науменко Олена, практ. психолог вищої кваліфікації, психолог-методист, пси-
холог школи І-ІІІ ступенів № 199 м. Києва, арт-терапевт, член УСП, член ВГО 
«Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Юнгіанська піскова терапія в роботі з 
дітьми. Сучасний підхід; 
Широка Анастасія, к. психол. н., доц. каф. психології та психотерапії УКУ (Львів): 
Ідентичність як арт-проект, або Сучасні підходи в опрацюванні проблем особи-
стісної інтеграції; 
Цимбала Олеся, асист. каф. корекційної педагогіки на інклюзії Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка, керівник відокремленого підрозділу в 
Львівській області та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Львів): 
Сімейна арт-терапія. Арт-терапевтична методика «Сім’я в образах квітів»; 
Молчанова Оксана, ст. викл. каф. педагогіки, психології і корекційної роботи 
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», к. психол. н., керівник відокрем-
леного підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Кіровоградській області 
(Кропивницький): Застосування групових малюнків для розвитку ефективної 
групової комунікації педагогів на курсах підвищення кваліфікації; 
Кіричевська Елеонора, к. психол. н., наук. коресп. лаб. психології творчості 
Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, психолог ОЗСП «Азов» 



 6

НГУ (Київ): Релігійна творчість у системі арт-терапії як стратегія подолання 
складних життєвих ситуацій учасниками бойових дій, ветеранами АТО та во-
лонтерами; 
Плетка Ольга, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 
в Запорізькій області (Київ): Використання арт-терапії в роботі з демобілізова-
ними у групах підтримки; 
Інжиєвська Леся, к. психол. н., доц. каф. психології та особистісного розвитку 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (Київ): Практичні розробки арт-терапевтичного впливу 
на особистісно-професійний розвиток майбутніх психологів в умовах післядип-
ломної освіти; 
Шпак Христина, практ. психолог ДНЗ № 163, член ВГО «Арт-терапевтична 
асоціація» (Львів): Арт-терапевтична методика «Будь собою»; 
Рубан Віктор, хореограф-дослідник, перформер, танцівник, продюсер, куратор, 
тренер та коуч, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): «... До танцю з 
опорою»: сучасний танець і ресурси тілесності; 
Заворотня Любов, практичний психолог КЗ «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей» Криворізької міської ради (Кривий Ріг): Психотерапія мис-
тецтвом як інструмент гармонізації емоційного стану підлітка; 
Мрака Наталя, к. психол. н., викл. ф-ту психології Львівського державного універ-
ситету внутрішніх справ (Львів): Метафора як «дзеркало» і ресурс в арт-терапії; 
Хіля Анна, к. пед. н., пров. спеціаліст Вінницького обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, асист. каф. дошкільної та початкової освіти Він-
ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Вінниця): Ігрова терапія у контексті 
соціально-педагогічного супроводу дітей з функціональними обмеженнями;  
Призванська Роксоляна, асист. каф. корекційної педагогіки та інклюзії Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, член ВГО «Арт-терапе-
втична асоціація» (Львів): Налагодження фізичного контакту з дітьми, що ма-
ють аутистичні порушення, у музичній терапії;  
Гніда Тетяна, к. пед. н., ст. викл. секції спеціальної та інклюзивної освіти КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти», член ВГО «Арт-терапевтична асоціа-
ція» (Харків): Арт-терапевтичні заняття в спеціальній освіті; 
Якименко Марина, соц. працівник, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 
(Харків): Арт-терапія як інструмент роботи з людьми похилого віку; 
Гундертайло Юлія, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, професійний член ГО «Українська асоціація фахівців з подо-
лання наслідків психотравмуючих подій», волонтер Психологічної Кризової 
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Служби, волонтер «Армії спасіння», керівник проекту соціально-психологічної 
адаптації для ВПО «Нові кияни», співзасновник ВГО «Арт-терапевтична асоціа-
ція» (Київ): Теоретико-методологічні основи програми соціально-психологічної 
адаптації ВПО з використанням арт-терапії; 
Клець Анна, психолог (Київ): Застосування арт-терапії в школі;  
Тамакова Тетяна, психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арт-терапев-
тична асоціація» (Київ): Використання арт-терапевтичних методик і тілесного 
підходу в комплексній корекції розладів харчової поведінки. 

13.00-14.00. Перерва 

14.00-15.50. Майстер-класи: 
Галіцина Людмила, психолог БДТ Подільського району м. Києва, арт-терапевт 
центру психосоматики і психоонкології «ЕКСПИО», «СОС Дитячі Містечка – 
Україна», відмінник освіти України, лауреат літературної премії ім. Г. Чуприн-
ки, член правління та керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапе-
втична асоціація» в Київській області (Київ): «Я як…». Робота з метафорични-
ми образами. Наратив + Образотворча методика в роботі із психосоматиками 
та онкохворими – до 20 осіб – ауд. 204, ІІ поверх; 

Доцюк Анжела, практ. психолог, художник, викл. спеціальних архітектурних 
дисциплін ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», керівник відокремлено-
го підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Чернівецькій області (Черні-
вці): Арт-терапевтичні техніки у відтворенні власної захищеності: збережен-
ня, цілісність, стійкість – до 20 осіб – ауд. 214, ІІ поверх; 

Касумова Ольга, практ. психолог Харківської ЗОШ № 52, керівник відокремле-
ного підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Харківській області (Хар-
ків): Арт-терапевтичний метод як засіб вільного самовираження і самопізнан-
ня – до 15 осіб – ауд. 404, ІІ поверх; 

Мова Людмила, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керівник 
Центру психології руху «Малюма і Такете», тренер трансформаційних психоло-
гічних ігор корпорації «Жираф», член правління та керівник танцювально-ру-
хового відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Рух і танець у ро-
боті арт-терапевта – до 30 осіб – конференц-зал, І поверх; 

Ортинська Владислава, викл. Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова, 
арт-терапевт, арт-коуч, фахівець з нейрографіки, член ВГО «Арт-терапевтична асо-
ціація» (Одеса): Методика корекційного малювання емоційного стану з викорис-
танням методу нейрографіки – до 30 осіб – ауд. 302, ІІІ поверх; 

Подкоритова Лариса, к. психол. н., доц. каф. психології і педагогіки Хмель-
ницького національного університету, керівник відокремленого підрозділу ВГО 
«Арт-терапевтична асоціація» в Хмельницькій області (Хмельницький): Арт-
ворожіння на каві – до 15 осіб – ауд. 415, ІІ поверх. 
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16.10-18.00. Майстер-класи: 
Борейчук Ірина, викл. каф. загальної психології та психодіагностики Рів-
ненського державного гуманітарного університету, член ВГО «Арт-тера-
певтична асоціація» (Рівне): Фотографія як символічне відображення від-
сутності – до 20 осіб – ауд. 204, ІІ поверх; 
Вознесенська Олена, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політич-
ної психології НАПН України, член правління ГС «Національна психоло-
гічна асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Романь 
Наталія, процесуально-орієнтований, тілесно-орієнтований терапевт, фа-
силітатор, коуч, театральний режисер, «Культура Діалогу» (Київ): «Каз-
котерапевтичний форум-театр» – до 30 осіб – ауд. 302, ІІІ поверх; 
Луценко Олена, методист психологічної служби РНМЦ управління освіти 
Подільської РДА, практ. психолог СШ № 114 м. Києва, член правління 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація»: Мої соціальні ролі – до 15 осіб – ауд. 
404, ІІ поверх; 
Науменко Олена, практ. психолог вищої кваліфікації, психолог-методист, 
психолог школи І-ІІІ ступенів № 199 м. Києва, арт-терапевт, член УСП, 
член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Юнгіанська пісочна те-
рапія в роботі з дітьми. Сучасний підхід – до 20 осіб – ауд. 214, ІІ поверх; 
Рубан Віктор, хореограф-дослідник, перформер, танцівник, продюсер, 
тренер та коуч, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): «... До 
танцю з опорою», сучасний танець і ресурси тілесності – до 30 осіб – 
конференц-зал, І поверх; 
Рурик Галина, доктор філософії у сфері освіти, зав. психолого-педагогіч-
ної лабораторії науково-просвітницьких інноваційних технологій розвит-
ку особистості Миколаївського національного аграрного університету, ке-
рівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в 
Миколаївській області (Київ): Алгоритм роботи психолога в консульту-
ванні клієнтів із запитом корекції відносин через харчові метафори – до 
15 осіб – ауд. 415, ІІ поверх. 
 

19.30. Фуршет. Неформальне спілкування учасників конференції. 
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ДЕНЬ ТРЕТІЙ – 18.02.2018 р. 
Факультет педагогічної освіти Львівського національного університету  

імені Івана Франка, вул. Туган-Барановського, 7 
10.00-11.50. Майстер-класи: 

Герштенцвейг Вікторія, медичний, перинатальний психолог, член УСП, член 
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Харків): Маппет – ляльки – до 20 осіб –  
ауд. 44, ІІ поверх; 
Харченко Ірина, практ. психолог ЛНВК «Садок-школа «Малюк», член ВГО 
«Арт-терапевтична асоціація» (Львів): Арт-терапевтична методика «Ігри з па-
рашутом» – до 20 осіб – ауд. 22, І поверх. 

12.10-14.00. Майстер-класи: 
Савінов Володимир, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, співзасновник ГО «Всеукраїнська асоціація плейбек-театрів», заснов-
ник та керівник Української школи плейбек-театру, керівник Київського плей-
бек-театру «Déjà vu plus», секції гештальт-терапії Київської філії УСП, відділен-
ня плейбек-театру ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Важкі історії в 
плейбек-театрі: ресурс теперішнього для прийняття минулого – до 20 осіб – 
ауд. 22, І поверх; 
Сергієнко Ірина, к. психол. н., доц. каф. практ. психології Черкаського націона-
льного університету ім. Богдана Хмельницького, керівник відокремленого під-
розділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Черкаській області (Черкаси): 
«Квітка і паркан» (феномен фантомної підпори) – до 20 осіб – ауд. 44, ІІ поверх. 

10.00-14.00. Лабораторії 
Волкова Людмила, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, член ВГО «Арт-
терапевтична асоціація» (Київ): Зображувально-художні форми антропософсь-
кої терапії – до 15 осіб – ауд. 32, ІІ поверх; 
Глинска-Лахович Анна, сертифікований арт-терапевт «Kajros», доктор, доц., 
співробітник Інституту педагогічних наук Опольського університету в Департаменті 
реабілітаційної освіти (Польща): Протанцювати мандалу свого життя – до 30 
осіб – спортивна зала, І поверх; зручний одяг та взуття; 
Жабко Наталія, психолог-психотерапевт Лікувально-реабілітаційного відділен-
ня кризових станів № 31, КЗ Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні 
(реєстр УСП, ко-тренер), арт-терапевт, психодрама-терапевт, травматерапевт 
(ДРРО), ведуча Балінт-груп; Львов Олександр, голова секції арт-психотерапії 
УСП, психолог-психотерапевт, музикотерапевт, арт-терапевт, психолог Лікува-
льно-реабілітаційного відділення кризових станів № 31, КЗ Львівської обласної 
клінічної психіатричної лікарні (Львів): Ритми емоцій. Інтеграція музикотера-
пії, психодрами та інших арт-технік як спосіб саморозкриття – до 25 осіб – 
ауд. 56, ІІІ поверх; 
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Плетка Ольга, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 
у Запорізькій області (Київ): Арт-терапевтичний простір психосоціальної під-
тримки в умовах кризи  – до 20 осіб – ауд. 46, ІІ поверх. 

 

14.30-16.00. Заключне засідання учасників конференції 
Факультет педагогічної осіти Національного університету  

імені Івана Франка, вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 50, актова зала 

Підбиття підсумків конференції. Ухвалення резолюції 

Виставка творчих робіт учасників лабораторії Людмили Волкової  
«Зображувально-художні форми антропософської терапії»  

та Анни Глинскої-Лахович «Протанцювати мандалу свого життя» 

Драматизація учасників лабораторії Ольги Плетки «Арт-
терапевтичний простір психосоціальної підтримки в умовах кризи» 

Музичний перформанс учасників лабораторії Наталії Жабко  
та Олександра Львова «Ритми емоцій. Інтеграція музикотерапії,  

психодрами та інших арт-технік як спосіб саморозкриття» 

Виступ Київського плейбек-театру «Déjà vu plus», 
керівник – Володимир Савінов  

Вручення сертифікатів учасникам 
 

* Звітно-виборчі збори секції Арт-психотерапії УСП 

Офіційний сайт секції Арт-психотерапії УСП 
arttherapy.usplviv.com 

Фейсбук-сторінка: Арт-терапія, музикотерапія, музична психодрама 
Art & Music Therapy & Psychodrama 

https://www.facebook.com/musicpsychodrama/ 

Група Арт-психотерапія в Україні 
https://www.facebook.com/groups/arttherapyua/ 

Brainwave Entrainment - Бинауральная музыка 
http://brainwave.usplviv.com/ 

https://www.facebook.com/binauralmuz/ 

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

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/groups/158280630927838/ 
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Почесний оргкомітет конференції: 
Олександр Фільц, Екс-Президент ЄАП, Президент УСП, проф.., зав. каф. пси-
хіатрії та психотерапії ЛНМУ ім. Данила Галицького; 
Микола Слюсаревський, директор Інституту соціальної та політичної психоло-
гії НАПН України, чл.-кор. НАПН України; 
Анатолій Чуприков, засл. діяч науки і техніки України, проф. МАУП, НМАПО, 
академік МКА, доктор мед. н., проф.; 
Дмитро Герцюк, к. пед. н., доц., декан ф-ту педагогічної освіти Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка; 
Галина Католик, зав. каф. психології та психотерапії УКУ, голова секції дитя-
чої та юнацької психотерапії УСП, супервізор; 
Сергій Рослюк, лікар-психотерапевт (психоаналіз), супервізор, голова Львівсь-
кого осередку УСП; 
Оксана Сурмач, к. істор. н., доц., директор Педагогічного коледжу Львівського 
національного університету імені Івана Франка; 
Беляк Валентин, лікар-психотерапевт, керівник ПП «ОКЦ «СПОЛОМ» та  
БФ «Точка опори». 
 
Виконавчий оргкомітет конференції:  
Олена Вознесенська, психолог, арт-терапевт, к. психол. н., с. н. с. Інституту со-
ціальної та політичної психології НАПН України, член правління ГС «Націона-
льна психологічна асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»; 
Людмила Галіцина, відмінник освіти України, психолог Будинку дитячої твор-
чості Подільського району м. Києва, керівник відокремленого підрозділу в Київ-
ській області та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація»; 
Анатолій Добродняк, психолог, груповий аналітик, художник, арт-психотера-
певт, викл. програм підвищення кваліфікації із сексології; 
Наталія Жабко, психолог, психотерапевт (психодрама, музична психодрама), 
ко-тренер; 
Віра Корнят, к. пед. н., доц. каф. корекційної педагогіки та інклюзії ф-ту педа-
гогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Ірина Кривенко (Горбаль), к. психол. н., ст. викл. каф. психології та психоте-
рапії УКУ; 
Олександр Львов, психолог, психотерапевт, арт-терапевт, музикотерапевт (му-
зична психодрама), ко-тренер (психоаналіз), голова секції арт-психотерапії УСП; 
Оксана Скнар, психолог, арт-терапевт, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціаль-
ної та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-тера-
певтична асоціація»; 
Олеся Цимбала, асист. каф. корекційної педагогіки на інклюзії ф-ту педагогіч-
ної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник 
відокремленого підрозділу в Львівській області та член правління ВГО «Арт-
терапевтична асоціація». 
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Часовий розклад заходів конференції 

1-й день конференції 

Зміст Час 
Місце проведення заходів та кількість 
заходів, що відбуваються одночасно 

Реєстрація 9.00-10.00 
Центр Митрополита Андрія  

Шептицького, вул. Стрийська, 29 

1 
Пленарне 
засідання 
Доповіді 

10.45-13.00 1 

Перерва 13.00-14.00 
Майстер-
клас 14.00-15.50 

Центр Митрополита Андрія  
Шептицького, вул. Стрийська, 29 

Скайп-семінар 

5 

Майстер-
класи 

16.00-18.00 
4 

 

Скайп-
семінар 

16.00-19.00 1 

2-й день конференції 

Зміст Час 
Місце проведення заходів та кількість 
заходів, що відбуваються одночасно 

Пленарне 
засідання 
Доповіді 

10.00-13.00 
Центр Митрополита Андрія  

Шептицького, вул. Стрийська, 29 
1 

Перерва 13.00-14.00 

Майстер-
класи 

14.00-15.50 Центр Митрополита Андрія  
Шептицького, вул. Стрийська, 29 

6 

Майстер-
класи 

16.10-18.00 
6 

3-й день конференції 

Зміст Час 
Місце проведення заходів та кількість 
заходів, що відбуваються одночасно 

Лабораторії 10.00-14.00 Факультет педагогічної освіти  
Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка,  
вул. Туган-Барановського, 7 

4 
Майстер-
класи 

10.00-11.50 2 

Майстер-
класи 

12.10-14.00 2 

Заключне  
засідання  

14.30-16.00 1 

 


