
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України 

Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Гуманітарно-правовий факультет НАУ ім. М. Є. Жуковского «ХАІ» 

Навчально-науковий інститут психології Університету "КРОК" 
Кафедра психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України 
Відділ психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Кафедра психології Академії Державної пенітенціарної служби 
Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння 

працевлаштуванню Чорноморського національного університету імені Петра Могили 
Кафедра соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Національна психологічна асоціація 
Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів 

Асоціація політичних психологів України 

ПСИХОЛОГІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ:  

ВНУТРІШНІЙ ПОГЛЯД 

Всеукраїнський круглий стіл 

7 квітня 2022 р. (43-й день) 

10:00-17:00 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Микола Миколайович Слюсаревський, канд.психол.н., член-кор.НАПН України, Слюсаревський 

дирекор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

10:15 ПЕРША ПАНЕЛЬ (ПСИХОЛОГІЯ БОЮ)  

Андрій Козінчук, військовий психолог. УБД 2014-2016; 2022 - по т.ч. 

Психологія воїна 

Максим Євгенович Жидко, канд. психол. н., доцент, декан Гуманітарно-правового факультету НАУ 

ім. М. Є. Жуковского «ХАІ»  

Психолог під обстрілами: рефлексія власного досвіду 

Олена Вячеславівна Іванова, канд. психол. н., доцент, полковник, Начальник відділу психологічного 

забезпечення ДП ГУ Національної гвардії України 

Особливості психологічної підтримки після звільнення з полону 

Наталія Федорівна Умеренкова, ІСПП 

Про проект "Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців" 

 

11:00 ДРУГА ПАНЕЛЬ (ПСИХОЛОГІЯ ЕВАКУАЦІЇ) 

Олена Юріївна Ступак, голова секції психодрами УСП, дійсний член ГО Українська асоціація фахівців 

з подолання наслідків психотравмуючих подій 

Депривація базових емоційних потреб: психологія біженства 

Катерина Гольцберг дитячий і сімейний психолог, президент Асоціації дитячих аналітичних 

психологів (ПАДАП)  

Поляризація суспільства еквакуацією: як позбавитися образи 

https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/navchalno-naukovij-institut-psikhologiji


Андрій Гаррієвич Шевцов, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук, професор, Головний науковий співробітник Державної наукової установи 

«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 

справами 

Психологічне консультування батьків дітей з інвалідністю в умовах активної фази війни: 

когнітивно-поведінковий підхід 

Людмила Ніконенко, ІСПП 

Соціально-психологічні особливості вимушено переміщених осіб в умовах війни 

Софія Володимирівна Дутчак, психолог практик 

Вимушена імміграція: біль, травми, конфлікти та інтеграція 

Ліна Олександрівна Анищенко Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д.Ушинського, старший викладач кафедри психології  
Особливості надання психологічної допомоги українським біженцям у Нідерландах: практичний 
аспект 
 

12:00 ТРЕТЯ ПАНЕЛЬ (ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ) 

Іван Васильович Данилюк, доктор психол. н., професор, член-кореспондент НАПН України, декан 

факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка 

Університетське життя під час війни: факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка 

Віталій Григорович Панок, доктор психол. н., член-кореспондент НАПН України, директор 

Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України 

Психологічна служба системи освіти в часи війни 

Марія Андріївна Шустова, магістр психології, Житомирська міська гуманітарна гімназія #23 

ім. М. Очерета 

Психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу під час воєнного стану 

Оксана Олійник, дитячий та сімейний психолог, арт-терапевт, засновник та ведуча сімейних творчих 

таборів 
Техніки зцілення дітей під час війни 

Любов Антонівна Найдьонова, доктор психол. н., член-кор. НАПН України, заступник директора з 

наукової роботи ІСПП НАПН України 

Онлайн-практикуми з ментального здоров’я і психологічні хвилинки всеукраїнського розкладу: 

медіапсихологічні закони дистанційної підтримки навчання дітей під час війни 

 

13:00 ЧЕТВЕРТА ПАНЕЛЬ (ВІЙНА І СУСПІЛЬСТВО) 

Михайло Іванович Найдьонов, доктор психол. н., директор Інституту рефлексивних досліджень і 

спеціалізацій (ІРІС) 

Геополітичний та внутрішньополітичний образ майбутнього: погляд психолога 

Олександр Юрійович Дроздов, доктор психологічних наук, доцент, Національний ун-т "Чернігівський 

колегіум" імені Т.Г.Шевченка, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології 

"Військові наративи" мешканців Чернігова 



Ольга Володимирівна Овчар, канд. психол. н., директор аналітичної компанії "Проінсайт Лаб ", 

Світлана Больман, керівниця напряму соціальних та нейродосліджень "Проінсайт Лаб " 

Попередні результати дослідження психічного стану українців під час війни з росією.  

Ульяна Настоящая, старший викладач кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби 

(м. Чернігів ), підполковник внутрішньої служби  

Спільне і індивідуально відмінне в емоційній динаміці переживання війни (психологічні феномени 

війни в Державній кримінально-виконавчій службі України) 

Юлія Кулік, ГО «Дбайливо до себе»  

Проблеми захисту перинатального психічного здоров‘я під час війни 

Валерія Сергіївна Палій, Національна психологічна асоціація, президент 

Діяльність професійних спільнот в часи війни 

 

14:00 ПАНЕЛЬ (ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ДОПОМОГИ) 

Борис Лазоренко ІСПП 

Особливості застосування парадоксальної інтенції В.Франкла в опануванні негативних 

психоемоційних і психосоматичних станів в умовах воєнних дій 

Світлана Кравчук ІСПП 

Стратегії розвитку та підтримання психологічної пружності особистості, родини, громади 

Оксана Волошина, психолог сомнотерапевт, співзасновниця та Голов а Організації «Інститут Розладів 

Сну та Психотравматичних Розладів Сну» 

Як навчитись спати під час війни 

Ганна Леонідівна Чепурна, канд. психол. наук, доцентка кафедри креативних індустрій та 

соціальних інновацій НУ « Чернігівська політехніка» 

Проблема повернення авторства під час травматичних подій 

Погребна Лора В'ячеславівна, приватна психологічна практика 

Глибинні динаміки війни: демо-розстановка онлайн 

Шуст Олена Вікторівна, докторант, Папський Салезіанський університет (м.Рим) 

Російсько-українська війна в призмі трикутника конфліктів Ґалтунґа (Видимі і невидимі елементи 

конфлікту)  
 

15:00 ПАНЕЛЬ (ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ ВІЙНИ) 

Павло Петрович Горностай ІСПП 

Україна в епіцентрі колективної травми: ретроспектива і перспектива 

Тамара Борисівна Хомуленко, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Війна як учитель 

Людмила Анатоліївна Снігур, доктор психологічних наук,  професор, кафедри гуманітарних 

та економічних наук Військової академії  

Філософська основа, психологічні механізми і духовна складова перемоги на даному етапі війни за 

Україну 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051212172750&comment_id=Y29tbWVudDo1MTQ0NDUxOTE4OTUxMTM0XzUxNDg1MTQ2ODg1NDQ4NTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZW3BR5majkf2Q_q61k8m56eP5G8koMgsN2GtOrU-sROhOhtQyYjp3UiHgmDJ2LQTGWlzyEuDk4ZtdJe3qXGCaOpCGqiIDuxwnlZUJFvtGOeziYzI26qqCFUZcAL_8gLQKE&__tn__=R%5d-R


Мирослав Васильович Савчин, доктор психологічних наук, професор, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри психології 
Проблема війни у контексті духовної парадигми 

Марина Iванiвна Пелюстка, психолог практик 

Правда о Путинском русском мире 

Лідія Георгіївна Чорна, канд.психол.н., зав.лаб. психології малих груп і міжгрупових відносин ІСПП 

НАПН України 

Хронотоп життя українців в умовах російсько-української війни 

 

16:00 ПАНЕЛЬ (ВІЙНА КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАЦІЇ) 

Зоя Олександрівна Гаркавенко, Академія професійного розвитку, засновниця 

Профілактика та попередження масової дегуманізації населення в умовах війни 

Людмила Анатоліївна Опанасенко кандидат психологічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, начальник Навчально-наукового центру соціально-психологічної 

підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню  

Міжособистісна комунікація: зміни, зумовлені війною  

Володимир Вікторович Савінов, магістр соціальної педагогіки, ІСПП НАПН України 

Психологічні проблеми припинення співпраці з фаховими спільнотами Російської Федерації як 

країни-агресора 

Владислав Владиславович Зубченко, старший викладач кафедри психології Університету "КРОК" 

Культура спілкування під час війни 

ПІДСУМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Модератори:  

Любов Антонівна Найдьонова, 

Світлана Леонідівна Чуніхіна.  

 

Регламент: Круглий стіл буде проведено онлайн-в  форматі годинних тематичних панельних дискусій: 

кілька коротких п’ятихвилинних виступів провідних спікерів про головне, запитання і репліки 

паралельно виступам в чаті, після цього спікери дають відповіді і підбивають підсумки. 

Час початку: 7 квітня 2022  9:45  

 


