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Організаційний комітет: 

Єгор Кучеренко – голова організаційного комітету, кандидат психологічних наук, доцент; 
доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі, голова ГО 
«Українська асоціація психосинтезу та психотерапії» (UAPP), член Європейської федерації 
психосинтетичної психотерапії (EFPP). 

Галина Хомич – співголова організаційного комітету, кандидатка психологічних наук, 
професорка; завідувачка кафедрою психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі, 
заступниця голови ГО «Українська асоціація психосинтезу та психотерапії». 

Світлана Кузікова – докторка  психологічних наук, професорка; завідувачка кафедрою 
психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Мови конференції: українська (офіційна), англійська, російська 

Тематичні напрями роботи конференції: 

Панель 1 
Міжнародний та вітчизняний досвід становлення та розвитку психосинтезу 

Психосинтез в медико-психологічній допомозі та психотерапії 

Панель 2 
Психосинтез в освіті та психолого-педагогічній практиці 

Психологічні інновації та міждисциплінарні дослідження в психосинтезі 

Регламент роботи конференції: 

10:00 Урочисте відкриття конференції 

10:20 Доповіді першої панелі 

12:30 Перерва 

12:45 Доповіді другої панелі 

16:00 Підсумки конференції 



Перша панель доповідей 

Час Доповідачі Теми доповідей 

10:00 Єгор Кучеренко – психолог, кандидат  
психологічних наук, доцент; доцент кафедри 
психології Університету Григорія Сковороди в 
Переяславі, голова ГО «Українська асоціація 
психосинтезу та психотерапії», засновник та 
керівник Вищої школи психосинтезу 

Становлення та розвиток 
психосинтезу в Україні 

 

10:20 Світлана Тихонова – психологиня, MA з 
консультативної психології (Університет «Софія», 
Каліфорнія), ДПДГ-психотерапевтка, піскова 
психотерапевтка, сертифікована психотерапевтка 
та тренерка з психосинтезу в Psychosynthesis Palo 
Alto (LMFT, США). 

До проблеми теорії 
психосинтезу на сучасному 
етапі її розвитку в США 

10:40 Олег Краля – магістр психології, кандидат 
медичних наук, асистент кафедри психіатрії та 
медичної психології Омського державного медич-
ного університету 

Застосування практик психо-
синтезу та гіпнотерапії в ліку-
ванні конверсійних розладів 
у жінок 

11:00 Любов Півень – лікарка-дієтолог, сертифікована 
консультантка з психосинтезу (UAPP), наукова 
співробітниця Лабораторії геродієтетики Інституту 
геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України 

Застосування психосинтезу у 
медико-психологічній 
допомозі при розладах 
харчової поведінки 

11:20 Михайло Пошибайлов – психіатр, лікар-
психотерапевт; Санкт-Петербурзька психіарична 
лікарня імені Миколи Чудотворця; член UAPP, 
тренер Вищої школи психосинтезу 

Застосування психосинтезу в 
короткотривалому лікуванні 
тривожних розладів 

11:40 Катерина Руднєва – лікарка-бактеріолог, 
магістерка психології; Центральна клініко-
діагностична лабораторія Київської обласної 
клінічної лікарні; сертифікований фахівець з 
психосинтезу (UAPP) 

Психосинтез в медико-
психологічній допомозі 
пацієнтам з COVID-19 

 

12:00 Сафіра Бьорна – психотерапевтка, супервізорка, 
МА з психосинтезу (Університет Східного 
Лондона), викладачка психосинтезу в Норвегії та 
Швеції, PhD в психотерапії (Мідлсекський 
університет в Лондоні) 

Динаміка персональної волі в 
лікуванні анонімних 
алкоголіків 

 



Друга панель доповідей 

Час Доповідачі Теми доповідей 

12:45 Анна Широкова – магістр психології, психологиня, 
сертифікована консультантка з психосинтезу 
(UAPP), підліткова тренерка з креативності в 
Destination Imagination Ukraine при Малій 
академії наук України 

Психоедукація клієнта в 
практиці психосинтетика 

13:05 

 

Наталія Гладкова – медична психологиня, 
супервізорка, тренерка авторських 
психотерапевтичних та навчальних програм, 
розвивальних ігор для дітей, підлітків та дорослих, 
членкиня UAPP 

Авторські техніки 
інтермодальної арт-терапії в 
психосинтезі 

13:25 Марина Завгородня – кандидатка психологічних 
наук, заступниця директора НВК № 141 «ОРТ» м. 
Києва, авторка книги «Дитяча психокорекція в 
іграх» 

Використання технік арт-
терапії в психосинтезі для 
роботи в інклюзивній школі 

13:45 Ольга Голубицька – психологиня, арт-терапевтка, 
піскова терапевтка, експерт телевізійних проєктів, 
учасниця соціальних проєктів та тренерка 
психологічного клубу «Перспектива» 

Психосинтез в практиці 
системного піскового 
терапевта 

14:05 Кiм Кьон-Е – трансперсональна психологиня, 
психологиня-консультантка (Університет буддизму 
в Сеулі), керівниця Центру психосинтезу в 
Південній Кореї 

Дослідження емпатійних 
стосунків як чинника 
дисідентифікації в 
психосинтезі 

14:35 Олена Романова – здобувачка PhD; кафедра 
культурології та філософської антропології 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, членкиня UAPP 

Вибір любові в другій 
половині життя. Нуминозні 
протиріччя та шляхи їх 
вирішення 

14:55 Біньямін Гурштейн – здобувач PhD в Єнському 
університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина); 
магістр політичних наук (Університет імені Бар-
Ілана, Ізраїль), політичний експерт та член UAPP 

Проблема конфлікту та уяв-
лень про нього: від А. 
Шопенгауера до К. Юнга 

15:15 Галина Хомич – психологиня, кандидатка 
психологічних наук, професорка, завідувачка  
кафедрою психології Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі, членкиня UAPP 

Інтегративні психологічні 
практики в роботі з 
кризовими клієнтами 

15:35 Дар'я Губарєва – здобувачка PhD, молодша 
наукова співробітниця Національного 
педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 

Колективне несвідоме та 
соціальна компетентність 
особистості 

 


