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День кафедри  

практичної психології 

 12 листопада 2018  



Дата/Час Захід Місце проведення 

 

12.11 / 9.55-11.15 

 

 

Інтерактивний семінар “Особливості роботи 

практичного психолога з ЛГБТ-спільнотою” 

 

Навчальний корпус, 
бульвар І. Шамо, 18/2 

Ауд.320  

 

12.11 /  12.00-13.00    

 

Майстер-клас «Арт-терапія як система 

психологічної допомоги» 

 

Навчальний корпус, 
бульвар І. Шамо, 18/2 

Ауд.320  

12.11 / 13.00-14.20 

 

Майстер-клас “Знайомство з емоційним 

моделюванням. Робота з клієнтом” 

 

 

Навчальний корпус, 
бульвар І. Шамо, 18/2 

Ауд.321  

 

12.11 / 14:25 – 17:20 

 

Майстер-клас «Арт-терапія як ресурс» 

 

 

Навчальний корпус, 
бульвар І. Шамо, 18/2 

Ауд.305  

 

12.11 / 17.25 – 18.45 

 

Майстер-клас «Тілесна терапія стресу» 

 

 

Навчальний корпус, 
бульвар І. Шамо, 18/2 

Ауд.322 
 



12.11.    ауд. 320    9.55-11.15  
 

Інтерактивний семінар 

“Особливості роботи практичного психолога 

з ЛГБТ-спільнотою” 

Організатори: 
М.С.Діденко, психолог, тренер, 
ст.викладач кафедри психології 
та особистого розвитку 
Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології 
ДВНЗ “Університет 
менеджменту освіти НАПН 
України; 
Т.В.Грубі, канд.психол.наук, 
доцент кафедри практичної 
психології  
 
 

На семінарі обговорюватимуть: 
•особливості консультування ЛГБД-
спільноти; 
•гомосексуальнісь – норма чи хвороба?; 
•сексуально-гендерна модель особистості; 
•принципи консультування ЛГБТ+; 
•запити, з якими найчастіше звертаються 
клієнти ЛГБТ+. 
 



12.11.  ауд. 320   12.00-13.00 

Організатори: 
О.В.Луценко, практичний психолог, 
арт-терапевт, виконавчий директор 
ВГО “Арттерапевтична асоціація”; 
Т.В.Грубі, канд.психол.наук, доцент 
кафедри практичної психології 
 

 

 

 
На майстер-класі учасники: 
•дізнаються про історію розвитку арт-
терапії; 
•ознайомляться зі сферами 
застосування, видами та формами арт-
терапії; 
•відчують на собі переваги арт-терапії. 
P.S. При собі мати фарби, гуаш та 
пензлик 

 

Майстер-клас   

«Арт-терапія як система 

психологічної допомоги» 



12.11    ауд. 321   13.00-14.20 

Майстер-клас  

«Знайомство з емоційним моделюванням. 

Робота з клієнтом» 

Майстер-клас розрахований на 
фахівців-практиків і тих, хто хоче ними 
стати. Особливо цікаво буде тим, хто 
цікавиться новітніми розробками в 
сфері психотерапії і тим, хто готовий до 
особистого зростання і змін. 
На майстер-класі Ви зможете 
дізнатися: 
- що таке Емоційне Моделювання; 
- основні принципи Емоційного 
Моделювання; 
- побачити на прикладі роботи з 
клієнтом, як працює метод ЕМ; 
- один або 2 учасники зможуть 
пропрацювати свої особисті запити за 
допомогою Емоційного Моделювання. 
 

Організатори:  
В.В.Миколенко - автор 
психотерапевтичної теорії, 
методу та навчальної програми 
з Емоційного Моделювання; 
сімейний психотерапевт, 
тренер, голова секції системної 
сімейної психотерапії 
Київського осередку 
Української спілки 
психотерапевтів, фахівець з 
профілактики домашнього 
насильства,  засновник і 
керівник Школи Емоційного 
Моделювання  
Н.В.Миколенко – викладач 
кафедри практичної психології 



12.11   ауд. 305    14.25-17.20 

Майстер-клас  

«Арт-терапія як ресурс» 

На майстер - класі ви дізнаєтесь: 
- що таке внутрішні ресурси?; 
- як інтегрувати  та керувати внутрішніми 
ресурсами?; 
- як арт-терапія може допомогти 
розкрити внутрішні ресурси?; 
- що таке арт-терапія? 
 

Організатори: 
Скнар О.М., старший науковий 
співробітник Інституту 
соціальної та політичної 
психології НАПН України, 
кандидат психологічних наук, 
член правління Всеукраїнської 
арт-терапевтичної організації 
Музиченко  І.В. кандидат 
психологічних наук, доцент,  
кафедри практичної психології 
 



12.11        ауд. 322     17.25-18.45 

Інтерактивний семінар  

«Тілесна терапія стресу» 

 Учасники семінару:  
•дізнаються про вплив стресу на 
організм людини; 
•ознайомляться з техніками тілесно-
орієнтованої психотерапії; 
•засвоять основні алгоритми допомоги 
та самодопомоги при стресі. 

 

Організатори: 
С.О.Ангелова, практичний 
психолог 
Т.М.Маланьїна, 
канд.психол.наук, доцент 
кафедри практичної психології 
 


