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ОРГКОМІТЕТ 

ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПСИХОЛОГІЇ 

18-22 квітня 2022 р. 

 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 

 

ПАВЕЛКІВ В. Р. ― доктор психологічних наук, професор 

кафедри загальної психології та 

психодіагностики, декан психолого-

природничого факультету РДГУ 

 

СПІВГОЛОВИ: 

ПАВЕЛКІВ Р.В. ― доктор психологічних наук, професор, 

перший проректор РДГУ, завідувач кафедри 

вікової та педагогічної психології РДГУ, 

Заслужений працівник освіти України, 

академік Академії наук Вищої школи України; 

 

ВОРОБЙОВ А.М. ― кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної психології та 

психодіагностики РДГУ, Заслужений 

працівник освіти України; 

 

ЯМНИЦЬКИЙ В.М. ― доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології та 

психотерапії РДГУ, голова Рівненського 

товариства сприяння розвитку символдрами, 

дійсний член Української спілки 

психотерапевтів; 

СТАВИЦЬКА О.Г. ― кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри загальної психології та 

психодіагностики РДГУ. 
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ПОНЕДІЛОК, 18 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

10.30 

Відкриття Тижня психології 

Привітання: 

ПАВЕЛКІВ В. Р. – доктор психологічних наук, професор 

кафедри загальної психології та психодіагностики, декан 

психолого-природничого факультету  

 

ПАВЕЛКІВ Р. В. -― доктор психологічних наук, професор, 

перший проректор, завідувач кафедри вікової та 

педагогічної психології; 

 

ВОРОБЙОВ А. М. – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної психології та психодіагностики; 

 

ЯМНИЦЬКИЙ В. М. – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології та психотерапії . 

Презентація програми Тижня психології 

Олена Ставицька, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

Покликанння: https://meet.google.com/hnk-wjtz-uvx  

 

14.15 

Майстер-клас «Стабілізація психоемоційного стану засобами 

арт-терапії» 

Ведуча: Лариса Кулакова, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: https://meet.google.com/jyj-oabj-kwr  

 

https://meet.google.com/hnk-wjtz-uvx
https://meet.google.com/jyj-oabj-kwr
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ВІВТОРОК, 19 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

 

9.30 

Майстер-клас «Метафора як форма психологічної допомоги в 

казкотерапії» 

Ведуча: Олена Ставицька, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/hnk-wjtz-uvx  

 

11.10 

Майстер-клас «Арттерапевтичні техніки роботи з емоціями 

підлітків девіантної поведінки» 

Ведуча: Галина Луцик, викладачка кафедри вікової та 

педагогічної психології 

Посилання: 

https://zoom.us/j/97880497563?pwd=ekNFZFlCZ1VLRUwvMldHVkVlMHZq

QT09  Meeting ID: 978 8049 7563 Passcode: t0CzdJ  

 

Лекція-дослідження «Про «Стокгольмський синдром» або ж Як 

ставитися до агресора?» 

Ведуча: Іванна Хомич, кандидатка психологічних наук, старша 

викладачка кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: 

https://us04web.zoom.us/j/75585669057?pwd=sBqOZTxcsAoVZ8OBTp

RJAfZcc5ZwtQ.1 

 

Організаційний тренінг: «Психолого-соціальні аспекти робочого 

середовища» 

Ведуча: Тетяна Березюк, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: 

https://us04web.zoom.us/j/9681390241?pwd=NjcxdFMvaWswaWpwdm

FVYkI5NzNsQT09 Meeting ID: 968 139 0241  Passcode: 3CSaLN 

 

https://meet.google.com/hnk-wjtz-uvx
https://zoom.us/j/97880497563?pwd=ekNFZFlCZ1VLRUwvMldHVkVlMHZqQT09
https://zoom.us/j/97880497563?pwd=ekNFZFlCZ1VLRUwvMldHVkVlMHZqQT09
https://us04web.zoom.us/j/75585669057?pwd=sBqOZTxcsAoVZ8OBTpRJAfZcc5ZwtQ.1
https://us04web.zoom.us/j/75585669057?pwd=sBqOZTxcsAoVZ8OBTpRJAfZcc5ZwtQ.1
https://us04web.zoom.us/j/9681390241?pwd=NjcxdFMvaWswaWpwdmFVYkI5NzNsQT09
https://us04web.zoom.us/j/9681390241?pwd=NjcxdFMvaWswaWpwdmFVYkI5NzNsQT09
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12.45 

Майстер клас «Техніки самодопомоги та саморегуляції у 

стресових та кризових ситуаціях» 

Ведуча: Інна Дружиніна, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання:  

https://zoom.us/j/2203045572?pwd=V3BVYzNEVjFVZ1U3dHRaNDJY

VFlwUT09 

Ідентифікатор конференції: 220 304 5572  

Код доступу: 7777 

 

Лекція-інформація «Деонтологічні засади роботи з людьми в 

постравматичному стані». 

Ведуча: Наталія Хупавцева, докторка психологічних наук, 

професорка кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: вайбер-група  

 

14.10 

Smart-тренінг «Мої плани на майбутнє» 

Ведуча: Олена Главінська, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/cgi-qfto-wri 

 

https://zoom.us/j/2203045572?pwd=V3BVYzNEVjFVZ1U3dHRaNDJYVFlwUT09
https://zoom.us/j/2203045572?pwd=V3BVYzNEVjFVZ1U3dHRaNDJYVFlwUT09
https://meet.google.com/cgi-qfto-wri
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СЕРЕДА, 20 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

9.35 

Воркшоп: «Психодіагностика стресових розладів: спеціалізована 

допомога» 
Ведуча: Олена Демчук, кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/vyv-wuox-rmm 

 

11.00 - 13.00 

СЕМІНАР «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ 

КРИЗОВИХ СТАНАХ» 

Тема: Як справлятися з травматичним стресом 

Спікер: Вікторія Назаревич, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри вікової та педагогічної психології, арттерапевт, 

психолог вищої кваліфікаційної категорії, супервізор у напрямку 

інтегральна арттерапія, професійна членкиня Всеукраїнської арт-

терапевтичної асоціації та Національної психологічної асоціації. 

 

Тема: Негативні психічні стани як прояв реагування організму 

під час екстремальних подій: надання першої допомоги. 

Спікер: Наталія Ляцевич, військовий психолог, психодіагност, 

консультант, поліграфолог, тренер, сертифікований арттерапевт 

по роботі зі стресом, кризою. 

 

Тема: Шляхи та методи протидії вигоранню при наданні 

допомоги. 

Спікер: Віктор Панасюк, старший викладач кафедри загальної 

психології та психодіагностики, психолог, арттерапевт, арткоуч, 

професійний член Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації та 

Національної психологічної асоціації. 

Посилання: 

https://us02web.zoom.us/j/83053116113?pwd=ZE5Rd2Nta2t1ejJvY3

psWG1sVFdCUT09  

Ідентифікатор конференції:  ID: 830 5311 6113 Код доступу: 295927  

https://meet.google.com/vyv-wuox-rmm
https://us02web.zoom.us/j/83053116113?pwd=ZE5Rd2Nta2t1ejJvY3psWG1sVFdCUT09
https://us02web.zoom.us/j/83053116113?pwd=ZE5Rd2Nta2t1ejJvY3psWG1sVFdCUT09
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11.10 

Майстер-клас «Ресурсні техніки у кризовому консультуванні» 
Ведуча: Сітлана Литвиненко, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри практичної психології та психотерапії 

Посилання: 

https://us02web.zoom.us/j/4574503872?pwd=cXB0VVczOUFBbXRia1

BkemZicWM4Zz09 

 

Майстер-клас «Стати дорослим. Як?» 
Ведуча: Олена Демянюк, старша викладачка кафедри практичної 

психології та психотерапії 

Посилання: https://meet.google.com/mwd-mxvf-ggk  

 

 

12.45 

Воркшоп «Психосоціальна допомога в умовах кризи» 

Ведуча: Ольга Артемова, кандидатка педагогічних наук, доцентка 

кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/whp-rhck-zkm  

 

Тренінг «Інформаційне розвантаження: методи релаксації» 

Ведуча: Анастасія Широких, докторка філософії, доцентка 

кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: https://meet.google.com/qfw-hoeg-zzx   

 

Психологічний тренінг «Методи особистої саморегуляції у 

кризовий період» 

Ведучий: Руслан Кулаков, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: https://meet.google.com/bri-ajak-bst  

https://us02web.zoom.us/j/4574503872?pwd=cXB0VVczOUFBbXRia1BkemZicWM4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/4574503872?pwd=cXB0VVczOUFBbXRia1BkemZicWM4Zz09
https://meet.google.com/mwd-mxvf-ggk
https://meet.google.com/whp-rhck-zkm
https://meet.google.com/qfw-hoeg-zzx
https://meet.google.com/bri-ajak-bst
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ЧЕТВЕР, 21 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

09.35 

Психологічний тренінг «Скарбничка психологічних знань 

«Пізнай себе»» 

Ведуча: Людмила Назарець, кандидатка психологічних наук, 

доцентка кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: 

https://us02web.zoom.us/j/86794375940?pwd=YUJoS3NHb1J0MnVuN

ndZc1BzRjBrdz09  

 

11.10 

Вебінар «Застосування імагінативної техніки у подоланні 

стресу та тривоги».  

Ведуча: Олена Сторож, кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри практичної психології та психотерапії 

Посилання: https://meet.google.com/yui-mtws-mkj  

 

Воркшоп «Основи інтегративної християнської психотерапії» 

Ведуча: Вікторія Савуляк, старша викладачка кафедри загальної 

психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/vmm-bzbq-mfc  

 

12.45 

Вебінар «Особливості переживання особистістю сексуального 

насилля». 

Ведуча: Наталія Корчакова, докторка психологічних наук, 

професорка кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: https://meet.google.com/fqe-jyge-rip 

 

14.15 

Тренінг «Методи боротьби з тривогою. Який обрати саме вам?» 

Ведуча: Ольга Созонюк, кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри вікової та педагогічної психології 

Посилання: https://meet.google.com/gxo-zbrz-rtb  

https://us02web.zoom.us/j/86794375940?pwd=YUJoS3NHb1J0MnVuNndZc1BzRjBrdz09
https://us02web.zoom.us/j/86794375940?pwd=YUJoS3NHb1J0MnVuNndZc1BzRjBrdz09
https://meet.google.com/yui-mtws-mkj
https://meet.google.com/vmm-bzbq-mfc
https://meet.google.com/fqe-jyge-rip
https://meet.google.com/gxo-zbrz-rtb
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14.15 

Круглий стіл «Кризова особистість та її поведінка в умовах 

війни» 

Ведучий: Олег Рудюк, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: 

https://us04web.zoom.us/j/5315817184?pwd=MnR1bmozak1xWGNHL

05NMW8vRkd3dz09  

Код доступу: 4 zunwz  

https://us04web.zoom.us/j/5315817184?pwd=MnR1bmozak1xWGNHL05NMW8vRkd3dz09
https://us04web.zoom.us/j/5315817184?pwd=MnR1bmozak1xWGNHL05NMW8vRkd3dz09
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П’ЯТНИЦЯ, 22 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

9.35 

Тренінг «Техніки стабілізації внутрішнього стану у кризових 

ситуаціях» 

Ведуча: Наталія Яцюк, кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри вікової та педагогічної  психології  

Посилання: https://meet.google.com/fqe-jyge-rip  

 

11.10 

Лекція-брифінг «Порушення рівноваги створює новий етап 

еволюції або для чого нам потрібний стрес» 

Ведуча: Олена Юрчук, викладачка кафедри вікової та педагогічної  

психології  

Посилання: https://meet.google.com/fqe-jyge-rip 

 

Майстер-клас «Тренінг розвитку стресостійкості» 

Ведуча: Ольга Камінська, докторка психологічних наук, 

професорка кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/nws-urmo-sdx  

 

12.45 

Майстер-клас «Методи дослідження фізичного та психічного 

здоров’я особистості, у т.ч. функціональних резервів організму 

людини у різних умовах діяльності» 

Ведучий: Володимир Романюк, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри загальної психології та психодіагностики 

Посилання: https://meet.google.com/cxw-vekn-ttm   

 

Колаж «Психологія і війна очима молоді» 

Ведуча: Ольга Джеджера, старша викладачка кафедри вікової та 

педагогічної психології 

Посилання:  

https://meet.google.com/guw-zxmr-poz?pli=1&authuser=0  

https://meet.google.com/fqe-jyge-rip
https://meet.google.com/fqe-jyge-rip
https://meet.google.com/nws-urmo-sdx
https://meet.google.com/cxw-vekn-ttm
https://meet.google.com/guw-zxmr-poz?pli=1&authuser=0

