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СКЛАД  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Павелків Віталій Романович – доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри загальної психології та 

психодіагностики, декан психолого-природничого факультету 

РДГУ ; 

Воробйов Анатолій Миколайович – кандидат 

педагогічних наук, професор, завідуючий кафедри загальної 

психології та психодіагностики РДГУ;  

Ставицька Олена Григорівна – кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри загальної психології та 

психодіагностики РДГУ; 

Мельник Юлія Василівна ― завідувачка навчально-

методичного кабінету психологічної служби Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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ПРОГРАМА  

ПРОВЕДЕННЯ ВОСЬМОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ОНЛАЙН 

СЕМІНАРУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ НА РІВНЕНЩИНІ» 

 

 

Початок роботи семінару о 10. 00 

Посилання для підключення :  

https://meet.google.com/uhp-uhih-dqg   

https://meet.google.com/uhp-uhih-dqg
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

 

Вітальне слово учасникам семінару 

Павелків Віталій Романович ― доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри загальної психології та 

психодіагностики, декан психолого-природничого факультету; 

Пашковська Марина Валентинівна ― заступник 

директора департаменту  начальник управління загальної 

середньої, позашкільної, спеціальної освіти РОДА; 

Костюк Вікторія Миколаївна ― координаторка БО БФ 

«РОКАДА» м. Рівне; 

Мельник Юлія Василівна ― завідувачка навчально-

методичного кабінету психологічної служби Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Виступи  

«Методична підтримка практичних психологів та 

педагогів в умовах війни» ― Мельник Юлія Василівна, 

завідувачка навчально-методичного кабінету психологічної 

служби РОІППО.  

«Інклюзивність як норма життя в Німеччині. Погляд із 

середини» ― Загородько Марія Миколаївна, практичний 

психолог, Великомежиріцька спеціальна школа. 

«Терапевтична кімната іграшок як метод подолання 

довготривалого стресу війни» ― Назаревич Вікторія 

Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

вікової та педагогічної психології, арт--терапевт. 

«Роль професійних спільнот у реаліях сьогодення» ― 

Омельченко Тетяна Василівна, практичний психолог, 

психотерапевт за методом КІП, голова Рівненської філії УСП. 
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«Правові аспекти протидії насильству в сім'ї» ― 

Токарець Ірина Григорівна, юрист, БО БФ «РОКАДА» м. Рівне. 

 

Повідомлення  

«Психологічна допомога постраждалим внаслідок 

травматичних подій» ― Ставицька Олена Григорівна, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 

психології та психодіагностики. 

«Соціально-психологічна спрямованість представників 

молодіжних субкультур в умовах війни» ― Павелків Віталій 

Романович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри загальної психології та психодіагностики, декан 

психолого-природничого факультету. 

«Вплив розвитку рефлексії на професійне становлення 

майбутніх психологів»  Воробйов Анатолій Миколайович, 

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної психології та психодіагностики. 

«Психологічні засоби роботи з ПТСР в умовах 

військових дій» ― Камінська Ольга Володимирівна, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри загальної 

психології та психодіагностики. 

«Загальні рекомендації щодо поведінки при наданні 

першої психологічної допомоги в умовах війни» ― Демчук 

Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної психології та психодіагностики. 

«Психолог в період війни: як допомогти іншим, не 

втративши себе» ― Дружиніна Інна Анатоліївна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 
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«Реабілітація особистості: психофізіологічні аспекти» 

― Романюк Володимир Леонтійович, кандидат біологічних  

наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики. 

«Наслідки булінгу: діагностика, рекомендації» ― 

Хупавцева Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, 

доцент, професор кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

«Психологічний супровід здобувачів освіти в 

освітньому процесі в умовах воєнного стану» ― Савуляк 

Вікторія Орестівна, старший викладач кафедри загальної 

психології та психодіагностики. 

«Особистість в умовах війни: психологічні і 

поведінкові ефекти» ― Рудюк Олег Володимирович, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

«Волорнтерство як інструмент боротьби з насиллям» - 

Главінська Олена Дмитрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної психології та психодіагностики. 

«Психологічні особливості соціально- психологічної 

адаптації вимушено переселених осіб» - Артемова Ольга 

Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

психології та психодіагностики. 

«Емоції та війна: як контролювати здоров’я» - 

Ніколайчук Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри загальної психології та 

психодіагностики, декан філологічного факультету. 

«Дотримання принципу «не зашкодь» у роботі 

практичного психолога» - Безлюдна Валентина Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, професор кафедри вікової та 

педагогічної психології. 

«Психологічне консультування в екстремальних та 

кризових умовах» - Ставицький Олег Олексійович, доктор 
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психологічних наук, професор, професор кафедри суспільних 

дисциплін НУВГП. 

«Особливості психотерапії при соматичних 

функціональних захворюваннях у дітей»  Косарєва Оксана 

Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені 

проф. Т.І.Поніманської. 

«Самоспівчуття як турбота про себе: техніки self-

compassion у роботі психолога»  Демянюк Олена Богданівна, 

старший викладач кафедри практичної психології та 

психотерапії. 

«Насилля з ознакою статі»  Юрчук Олена Сергіївна, 

здобувачка І курсу освітнього ступеня «доктор філософії» зі 

спеціальності 053 Психологія, викладач кафедри вікової та 

педагогічної психології. 
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ПРАКТИЧНИЙ БЛОК. МАЙСТЕР-КЛАСИ 

«Використання психотерапевтичних можливостей 

мистецтва у роботі із дітьми ВПО (з досвіду волонтерської  

діяльності у Рівненському Центрі арт-терапії)», ведуча 

Кулакова Лариса Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри вікової та педагогічної психології 

 

 

«Актуальні психокорекційні практики в роботі з дітьми 

ВПО (допомога у кризі)», ведуча Грановська Юлія 

Вячеславівна, практичний психолог, КЗ «Клеванська спеціальна 

школа  І-ІІІ ступенів РОР» 

 

«Ми з миробудування: з досвіду діяльності шкільної 

психологічної служби порозуміння ліцею «Український», 
Баранюк Світлана, практичний психолог, ліцей «Український» 

м.Рівне 

 

 

 

 

Контактна інформація 

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 32. 

Кафедра загальної психології та психодіагностики РДГУ, 

Ставицька Олена Григорівна, тел.0960920093. 


