
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

за участі:
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Державна установа “Науково-дослідний інститут психіатрії” МОЗ України
     Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Університет імені святої цариці Тамари при патріархії Грузії
Європейська Академія природничих наук (Ганновер, ФРН)

Асоціація арабських лікарів України
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Державна реабілітаційна установа “Всеукраїнський центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю”

Громадська організація “Асоціація Ретт-синдром Україна”
Благодійний громадський рух «Pro-life Україна”

Спеціальна загальноосвітня школа «Надія»

ПРОГРАМА
ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Здоров’я дітей - інвестиція в майбутнє»,
присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей

та пам’яті професорів Антуна Лісеця і Анатолія Чуприкова

1 червня 2021 р. 
корп. 1, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна

Конференцію подано до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій на 2021 рік

Київ-2021



План роботи конференції:

9.00-9.30 реєстрація

9.30-10.00 – відкриття конференції
Привітання: 

 Гончаренко Михайло Федорович - Ректор ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
 протоієрей Діонісій / Мартишин Денис Сергійович - завідувач кафедри теології та

християнської комунікації ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
 Храпатий Сергій Вікторович - проректор ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
 Савчук  Олег  Володимирович  -  декан  стоматологічного  факультету  ПрАТ  “ВНЗ

“МАУП”
 Грись Антоніна Михайлівна - директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин і социальних наук ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

10.00-12.00 – пленарне засідання
Модератор:  Коляденко  Ніна  Володимирівна  -  д.  мед.  н.,  доцент,  завідувач  кафедри
медичної психології ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Спікери:
 Максименко  Сергій  Дмитрович  –  д.  псих.  н.,  професор,  академік  НАПН  України,
директор Інституту психології  імені Г. С. Костюка НАПН України, фундатор спеціальності
225 «Медична психологія» в Україні
 Архімандрит  Адам  (Вахтанг  Ахаладзе) –  д.  мед.  н.,  д.  пр.  н.,  Doctor Honoris Causa,
професор, ректор Університету імені святої цариці Тамари при патріархії Грузії
 Протоієрей  Генадій  Батенко -  заступник  Голови  синодального  відділу  УПЦ  з  птань
охорони здоров’я
 Слюсар  Людмила  Іванівна  - кандидат  економічних  наук,  старший  науковий
співробітник,  провідний  науковий  співробітник  Інституту  демографії  та  соціальних
досліджень імені М. В. Птухи НАН України
 Джабара Туркі Рашидович – к. мед. н., лікар-гінеколог, президент Асоціації арабських
лікарів України
 Аніщенко Володимир Максимович - заступник директора з навчально-виховної роботи
Державної  реабілітаційної установи “Всеукраїнський центр комплексної реабілітації  для
осіб з інвалідністю”
 Харьков  Сергій  Володимирович -  заступник  Генерального  директора  Київського
зоологічного парку загальнодержавного значення
 Єрух  Олександр  Феліксович –  координатор  Центру  захисту  материнства  і  сімейних
цінностей «Спаси та збережи» благодійного громадського руху «Pro-Life Україна»
 Бондаренко Наталія Василівна – директор Спеціальної загальноосвітньої школи «Надія»
 Ложечка Ольга Павлівна - магістр психології, співзасновник ГО “Асоціація Ретт-синдром
Україна”, мати “особливої” дитини

12.00-12.30 – музична пауза 
 Олександр  і  Лілія  Коняєви  -  Сімейний  дует  авторської  пісні,  лауреати  фестивалів

православної музики “Благодатне небо”

12.30-13.00 – кава-брейк



13.00-15.00 – секційне засідання
Модератор:   Древіцька Оксана Остапівна -  доктор медичних наук,  доцент,  професор
кафедри медичної психології ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
 Чорна Тетяна Володимирівна -  доктор філософії в галузі психології,  професор МКА,
керівник  регіонального  відділення  Європейської  Академії  природничих  наук,  “Внесок
професора А. П. Чуприкова в охорону психічного здоров’я дітей”
 Терешкевич  Галина  Тарасівна  (сестра  Діогена) -  кандидат  наук  із  державного

управління,  доцент  кафедри українознавства  Львівського  національного  медичного
університету імені Данила Галицького, “Критерії персоналістичної моделі біоетики
як засади для створення здорового суспільства”

 Мальцев  Дмитро  Валерійович -  кандидат  медичних  наук,  доцент,  завідувач
лабораторії імунології та молекулярної біології Інституту експериментальної і клінічної
медицини  Національного  медичного  університету  імені  О.  О.  Богомольця  МОЗ
України,  лікар-нейроімунолог,  член  Європейської  академії  неврології,
“Нейрорадіологічні ознаки енцефалопатії у дітей з розладами спектру аутизму,
асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу”

 Галка  Анна  Ярославівна  -  методист  Державної  реабілітаційної  установи
“Всеукраїнський  центр  комплексної  реабілітації  для  осіб  з  інвалідністю”,
“Впровадження  дитячої  реабілітації  в  умовах  Всеукраїнського  центру
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю”

 Коляденко Ніна Володимирівна - доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри
медичної  психології  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,  “Проблема  формування  фахових
компетенцій у студентів медичних спеціальностей”

 Древіцька Оксана  Остапівна -  доктор медичних наук,  професор кафедри медичної
психології ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, “Ліворукість як психогенетична особливість дитини
і дорослого”

 Філатова  Оксана  Аркадіївна -  доктор  медичних  наук,  доцент,  професор  кафедри
медичної психології ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, "Проксемічні особливості поведінки дітей і
дорослих"

 Шопша Олена Леонідівна  -  доктор психологічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
психології ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, “Психологічний супровід гіперактивних дітей”

 Вакуліч  Тетяна Михайлівна - кандидат психологічних  наук,  доцент,  доцент кафедр
психології  та  медичної  психології  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,  “Психологічні  особливості
віктимної поведінки жінок”

   Гончаренко  Тетяна  Генадіївна –  психолог  Центру  захисту  материнства  і  сімейних
цінностей  «Спаси  та  збережи»  благодійного  громадського  руху  «Pro-Life Україна»,
“Психологічна практика доабортного консультування”
 Слободяник  Генадій  Іванович  -  кандидат  медичних  наук,  доктор  наук  в  галузі

психології,  професор  кафедри  загальної  та  клінічної  фармації  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,
“Здоров’язберігаючі  технології  та  фізичний  розвиток  дітей  та  підлітків  в
позашкільному закладі”

 Баяндіна Олена Іванівна -  кандидат  медичних  наук,  завідувач  відділення м’язово-
скелетної реабілітації ДП “Клінічний санаторій “Жовтень” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”
ДУ  “ІТО  НАМН  України”,  “Ультразвукова  діагностика  як  метод  раннього
виявлення вродженої дисплазії кульшового суглоба”

 Павлик  Наталія  Василівна  -  доктор  психологічних  наук,  старший  науковий
співробітник,  старший  науковий  співробітник  відділу  психології  праці  Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, “Психологічний
інструментарій вивчення гармонійності психологічного здоров’я особистості”



 Фесенюк  Наталія  Петрівна -  доктор  філософії  в  галузі  психології,  художник-
арттерапевт,  “Використання  арттерапевтичних  методик  для  діагностики  та
реабілітації “особливих” дітей”

 Живаго Христина Сергіївна -  кандидат  медичних  наук,  асистент  кафедри психіатрії
Національного медичного університету імені  О.  О.  Богомольця,  “Психопатологічні
прояви коронавірусної хвороби в пацієнтів різного віку”

 Чорноштан  Євгеній  Валерійович  –  доктор  філософії  в  галузі  політології,  викладач
кафедри  соціальної  роботи  та  соціології  «ПрАТ  «ВНЗ  «Міжрегіональна  Академія
управління  персоналом»,  “Сенс  любові  в  контексті  духовної  парадигми
православ’я”

 Кардонова  Валентина  Генадіївна  -  керівник  інформаційно-просвітницького  відділу
Київського  зоологічного  парку  загальнодержавного  значення;  Савон  Євгенія
Євгеніївна  -  кандидат  біологічних  наук,  методист  інформаційно-просвітницького
відділу  Київського  зоологічного  парку  загальнодержавного  значення,  “Вплив
спілкування з тваринами на формування особистості дитини”

 Яцюк Анна - учениця 9 класу ЗОШ, член наукового гуртка з медичної психології відділу
біології Київського палацу дітей та юнацтва, “Вплив карантину внаслідок пандемії
COVID-19 на підлітків”

 Логвін  Маргарита  Русланівна,  Твед  Вероніка  Сергіївна  -  студентки  І  курсу
спеціальності 225 “Медична психологія” ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,  “Домашнє насильство
над дітьми як медико-психологічна проблема”

 Леміш  Євгеній  Юрійович,  Хабусєв  Ренат  Володимирович -  студенти  І  курсу
спеціальності  225 “Медична психологія”  ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,  “Медико-психологічні
аспекти булінгу в сім’ї та школі”

 Глухарева  Олександра  Вікторівна  -  студентка  І  курсу  спеціальності  225  “Медична
психологія” ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, “Психологія ейджизму”

 Коротіна  Катерина  Андріївна -  студентка  І  курсу  спеціальності  225  “Медична
психологія” ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, “Як виховати маніяка”

 Бачуріна  Надія  Олександрівна  -  студентка  ІІ  курсу  спеціальності  225  “Медична
психологія” ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, “Охорона матері та дитини в контексті сучасних
медичних технологій”

 Зак Аліна Олегівна - студентка магістратури спеціальності 053 “Психологія” ПрАТ “ВНЗ
“МАУП”,  “Соціально-психологічні  фактори  профорієнтаційної  діяльності  в
загальноосвітньому навчальному закладі”

 Лисинюк  Валерія  Олександрівна,  Ніколаєва  Віталія  Олександрівна  -  студентки
магістратури  спеціальності  053  “Психологія”  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,  “Фінансова
грамотність - навик, який треба формувати в дитинстві”

 Стариченко  Віра  Василівна -  магістр  психології,  психолог-консультант,
“Внутрішньоособистісний  рольовий  конфлікт  у  батьків  дітей  з  особливими
потребами”

 Тугаєнко  Юлія  Володимирівна -  студентка  магістратури  спеціальності  053
“Психологія” ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,  “Вплив психологічного клімату сім’ї на розвиток
емоційної сфери дитини”

 Олексенко Олександр Михайлович - магістр психології, старший викладач і методист
кафедри  медичної  психології  ПраТ  2ВНЗ  “МАУП”,  “Соціопсихологічні  чинники
формування межового розладу особистості”



15.00-16.30 – майстер-класи
 Майстер-клас  із  доабортного  консультування:  Гончаренко  Тетяна  Генадіївна –
психолог  Центру  захисту  материнства  і  сімейних  цінностей  «Спаси  та  збережи»
благодійного громадського руху «Pro-Life Україна»
 Майстер-клас із сімейної психотерапії:  Олексенко Олександр Михайлович - магістр
психології, старший викладач кафедри медичної психології ПрАТ “ВНЗ “МАУП”,  Тугаєнко
Юлія  Володимирівна -  магістрант  кафедри  психології  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,  психолог-
мотиватор
 Майстер-клас  із  кінезіотерапії:  Чорна  Тетяна  Володимирівна  –  доктор  філософії  в
галузі психології, професор МКА, віце-президент Європейської Академії природничих наук
 Майстер-клас  із  арттерапії:  Здоровенко  Наталія  Вікторівна -  магістр  психології,
старший  викладач  кафедри  медичної  психології  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”,  психолог  СЗОШ
“Надія”, Антонюк Олеся Володимирівна - психолог СЗОШ “Надія”
 Майстер-клас  із  психодрами:  Шопша  Микола  Миколайович  -  магістр  психології,
старший  викладач  кафедри  психології  ПраТ  “ВНЗ  “МАУП”,  психодрама-практик,
сертифікований Європейською психодраматичною асоціацією  PAFE, ведучий тренінгових
програм  “Метафорічні  карти”,  “Субособистості  засобами  психодрами”,  “Проективні
методики в консультуванні”

16.30-17.00 - прийняття Резолюції конференції, видача сертифікатів            

По  всіх  питаннях  щодо  участі  в  конференції  та  публікації  матеріалів  звертатися  до  Голови  оргкомітету
конференції Коляденко Ніни Володимирівни за тел.: +38(  06  6) 361-00-95  , +38(  067) 756-72-57  ,             емейл :
nina  -  k  @  ukr  .  net

mailto:nina-k@ukr.net
https://mail.ukr.net/tel:+380677567257
https://mail.ukr.net/tel:+380632630191

