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«КПТ впродовж різних етапів життя» 



Раді запросити спільноту фахівців сфери охорони психічного здоров’я на 6-ту 
конференцію КПТ в Україні. Темою цьогорічної конференції вибрано «КПТ впродовж 
вікових етапів життя»  – і у такий спосіб хочемо запросити нашу спільноту до рефлексії 
щодо місця КПТ у плеканні психічного здоров’я у різних вікових категоріях, впродовж 
циклу розвитку людини від народження до старості. Сподіваємося, що дана тема 
стимулюватиме дискусію, як щодо адаптації КПТ до різних вікових груп, так і специфіки 
застосування у лікуванні психічних розладів у різних категорій людей, а також 
застосування КПТ у превентивному форматі. 

 
Тож ми запрошуємо до участі у конференції усіх зацікавлених осіб - 

психотерапевтів, психіатрів, лікарів, психологів, медсестер, соціальних працівників та 
інших фахівців сфери охорони здоров’я і психологічної допомоги населенню, науковців, 
студентів та всіх, хто цікавиться сучасними напрямами психотерапії та психологічної 
допомоги. Запрошуємо, як у ролі учасників, так і - на цьому хочемо наголосити 
особливо! – як доповідачів, ведучих воркшопів. Переконані, що науково-практичний 
характер і самої КПТ, і її клінічної практики, і даної конференції створює можливості 
широкої палітри можливостей участі і доповідей, як більш наукового, так і більш 
практичного характеру.  

Ми раді анонсувати попередню програму конференцію – і представити заявлені 
доповіді і воркшопи: 

 
Гостьові лекції: 

 Юзуф Сівріоглоу (Туреччина) «Старість у радість? Застосування КПТ з людьми літнього 
віку»  

 Річард Охрінг (Ізраїль) «Дарвін зустрічає КПТ: чи може еволюційна теорія стати «гранд-
теорією» КПТ?» 

Доповіді: 

 Влох Софія (Львів) «Дорогою материнства – КПТ у турботі про психічне здоров’я жінки в часі 
вагітності» 

 Ольга Іваненко, Ліда Романчук, Джоанна Анкай-Тейлор (Львів, Вінниця) «Майндфулнес у школах: 
досвід пілотного проекту»  

 Єсип Мар’яна (Львів) «Батьківські школи: емпіричний статус і перспективи розвитку в Україні» 
 Оксана Марциняк-Дорош (Львів) «Приязна поведінкова терапія важковиховуваних дітей до 12р.» 
 Надія Когутяк (Івано-Франківськ) «Гармонізація образу власного тіла підлітків у КПТ харчових 

розладів» 
 Крістіна Літвінова (Київ) «Орторексія - коли здорове харчування перетворюється на розлад» 
 Колесник Христина (Львів) «Програми плекання психічного здоров'я працівників у організаціях» 
 Галина Нетлюх та Ліда Романчук (Львів) «Освітня програма «КПТ+»: досвід впровадження та 

перспективи розвитку» 
 Євгенія Чернега і Юлія Ткаченко (Київ) «Організація курсу з майндфулнес: від ідеї до реалізації. Власний 

досвід» 
 Станіслав Товстий (Ворзель, Київська область) «Модель коучингу в КПТ» 
 Юлія Ткаченко (Буча) «Емоційний дистрес в роботі: причини та рішення» 
 Катерина Клюзко (Київ) «Резилієнс і життєстійкість: відмінності понять» 
 Катерина Катращук (Львів-Догук) «КПТ з біженцями  і внутрішньо переміщеними особами на Півночі 

Іраку. Або коли  намет стає домівкою, а табір – містом» 
 Олександр Авдєєв (Київ) "ГРДУ у дорослих: "дитячий розлад" у дорослому віці?" 
 Сергієнко Ольга (Київ) «Особливості застосування КПТ при синдромі подразненого кішківника» 
 Володимир Мицько (Івано-Франківськ) «Робота з цінностями та цілями у КПТ депресії» 
 Антон Покалюхін (Кропивницький) «Досвід використання КПТ у жінок старшого віку, які мають рак 

молочної залози»  



 Наталя Бень (Київ) «Підвищення мотивації до одужання у хворих з розладами харчової поведінки 
різних вікових категорій» 

 Олена Дівеєва-Островська (Львів) «Цінність чесності в психотерапії: на стику філософії та 
психотерапії» 

 Євген Пілецький (Київ) «Стоїцизм у КПТ: підходи до вирішення екзистенційних проблем» 
 Снісарь Дмитро (Харків) «Порівняння втручань в схема-терапії та ЕМДР» 
 Володимир Караваєв (Львів) «Схема-терапія: сучасні тенденції або поглиблення інтеграції» 
 Юрій Сидорик (Івано-Франківськ) «Поширеність психічних розладів в Україні та за кордоном: 

порівняльний аналіз» 
 Лариса Спіцина (Запоріжжя) «КПТ техніки в практиці супервізії  з  професійних відносин сімейних 

консультантів і психотерапевтів» 
 Орест Сувало (Львів) «Розвиток спільнотних форм допомоги у сфері охорони психічного здоров’я 

дітей, молоді, дорослих та осіб літнього віку: місце КПТ» 
 

Воркшопи: 

 Марта Чумало (Львів) «Основні теоретичні моделі під час роботи з випадками домашнього 
насильства»  

 Колесник Христина (Львів) «Плекання психічного здоров'я в організаціях»  
 Юлія Ткаченко (Буча) «Професійне вигорання терапевтів: повернення до цінностей та розбудова 

ідентичності»  
 Ольга Іваненко (Львів) «Стосунки - це важливо! Залучення батьків у роботу з дітьми: модель КПТ + 

ТРТ»  
 Євгенія Чернега «Як будувати теплий стосунок з іншими і бути при цьому собою справжнім: 

ненасильницька комунікація»  
 Олександр Авдєєв (Київ) "Модель КПТ у допомозі дорослим особам з ГРДУ"  
 Маслак Юліана (Львів) «Щасливі діти не булять! Презентація програми превенції та протидії булінгу 

методом КПТ»  
 Джоанна Анкай-Тейлор (Вінниця) «Вигорання в період найбільшої віддачі. Відновлення балансу»   

 Галина Нетлюх та Ліда Романчук (Львів) «Модель груп особистісного розвитку у методі схема-
терапії»  

 Ольга Іваненко, Ліда Романчук, Джоанна Анкай-Тейлор (Львів, Вінниця) «Майндфулнес у школах»  
 Олег Романчук (Львів) «Як створити центр психічного здоров'я для дітей, молоді та їх родин»  
 Річард Охрінг (Ізраїль) «Трансдіагностичний підхід у КПТ тривожних розладів»   

 
А ще – клінічна програма, що включає супервізії, презентації та розбори клінічних 

випадків та ін. 
 
Тож сподіваємося, що ця конференція стане особливою подією у розвитку нашої 

професійної спільноти КПТ.  І що буде багато плідного спілкування. І – що програма буде 
цікавою і цінною з можливістю вибору для кожного індивідуального меню доповідей, 
воркшопів, секцій та інших активностей на актуальні теми застосування КПТ у сфері 
охорони психічного здоров’я. Отож, сердечно запрошуємо  - і чекаємо на зустріч у 
Львові! 

В часі конференції відбудуться також Загальні Збори членів Української асоціації 
КПТ з черговими виборами керівних органів. 
 
 
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ОНЛАЙН 
 

https://goo.gl/forms/C55iQQCHTp2hO4Qz1
https://goo.gl/forms/C55iQQCHTp2hO4Qz1


Місце проведення: Конференція відбудеться у приміщенні Українського Католицького 
Університету у Львові, зокрема пленарні засідання відбуватимуться у конференцзалі 
Львівської духовної семінарії за адресою вул. Хуторівка 35а. 
 
Вартість участі у конференції: Організаційний внесок складає для членів УАКПТ, студентів 
УІКПТ, УКУ та денної форми навчання інших вузів - 900 грн, для інших осіб – 1200 грн. 
Після реєстрації онлайн на участь в конференції вам надійде інформаційний лист з 
інструкціями щодо оплати оргвнеску. 
 
Із запитаннями ви можете звертатися у секретаріат УАКПТ на e-mail: 
uacbt.org.ua@gmail.com  

 
Чекаємо на зустріч з вами на конференції у Львові! 

mailto:uacbt.org.ua@gmail.com

