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Президент КМУ Олександр Валерійович Поканевич;
ректор КМУ д.м.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН Борис Борисович Івнєв
Від АН ВОУ та МАОН – в.о. президента академії Табачніков Станіслав Ісакович
Від АППУ – віце-президент асоціації Левін Тарас Ігорович

1. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Модератори: Б.Б. Івнєв, Н.О. Марута, І.Я. Пінчук, С.І.Табачніков)
Персоніфікована терапія
Марута Наталія Олександрівна
(Україна)
психічних розладів: проблеми та
рішення

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, заступник директора ДУ «Інститут
неврології, психіатрії і наркології НАМН України», керівник відділу неврозів і
пограничних станів Інституту, Заслужений діяч науки і техніки України

1.

09:2509:40

2.

09:4009:55

Національна програма охорони
психічного здоров'я - важливі
кроки на шляху перетворення

Пінчук Ірина Яківна (Україна)

д.мед.н., с.н.с., почесний академік МАОН, директор Українського науководослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

3.

09:5510:15

Гіпноз у дослідженнях, медицині
та клінічній практиці

Доктор Мартін Вол
Martin Wall
(Англія)

Президент Європейського товариства гіпнозу

Доктор Фабіо Карневале
Fabio Carvenale
(Італія)

Член правління Європейського товариства гіпнозу

Доктор Петро Наіш
Dr Peter Naish
(Англія)

Член правління Європейського товариства гіпнозу, Президент Королівського
товариства медицини та голова Ради Британського товариства клінічного і
академічного гіпнозу

Hypnosis in Research, Medicine and
Clinical Practice
4.

10:1510:35

Гіпнотерапія: використання снів,
щоб впоратися з негативними
емоціями через гіпноз
Hypnotherapy: using dreams to
cope negative emotions through
Hypnosis

5.

10:3510:55

Травма, психоз і гіпноз
Trauma, Psychosis and Hypnosis

6.

10:5511:15

Гіпноз при хронічних болях.
Огляд доказів гіпнозу при
хронічному болі. Випадки з
клінічної практики

Доктор Ренді Абрахамсен,
Dr Randi Abrahamsen
(Данія)

Член правління Європейського товариства гіпнозу

Hypnosis in chronic pain conditions.
An overview of the evidence of
hypnosis in chronic pain. Cases
from clinical practise
7.

11:1511:30

Історія розвитку психоаналізу в
Україні

Табачніков Станіслав Ісакович
(Україна)

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, Президент Асоціації психотерапевтів і
психоаналітиків України, в.о. президента Академії наук вищої освіти України

8.

11:3011:45

Проблемні питання підготовки
кадрів в галузі психотерапії та
медичної психології в Україні

Михайлов Борис Володимирович
(Україна)

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, завідувач кафедри психотерапії
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

9.

11:4512:00

Сучасні уявлення про депресію та
тривогу

Напреєнко Олександр Костянтинович,
Напреєнко Наталія Юріївна
(Україна)
Мішиєв В’ячеслав Данилович
(Україна)

д.мед.н., проф., завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця

10. 12:0012:15

Деякі питання діагностики,
терапії та профілактики
наркологічних захворювань

д.мед.н., проф., завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і
наркології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика

11. 12:1512:30

Реформування психіатричної та
наркологічної служби в
госпітальних округах Київської
області

Зільберблат Геннадій Михайлович
(Україна)

Заслужений лікар України, член-кореспондент МАОН, Генеральний директор КЗ
«Київське обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання «Глеваха»

12. 12:3012:45

Екзистенціальна терапія у
лікуванні пацієнтів з
саморуйнуючою поведінкою

Пилягіна Галина Яківна
(Україна)

Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

13. 12:4513:00

Предиктори психічної
дезадаптації референтних родичів
психічно хворих

Пшук Наталія Григорівна
(Україна)

14. 13:0013:15

Психоосвіта в системі надання
психіатрічної допомоги

Кожина Ганна Михайлівна
(Україна)

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ, завідувач кафедри медичної психології та
психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного
університету
ім. М.І. Пирогова
д.мед.н, проф., акад. АН ВОУ, завідувач кафедри психіатрії, наркології, загальної
та медичної психології Харківського національного медичного університету

15. 13:1513:30

Перспективи розвитку
психоаналітичної психотерапії в
Україні

Пушкарьова Тетяна Миколаївна
(Україна)

д.мед.н, науковий керівник центру психосоматики та психотерапії дітей та жінок
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних
наук України»

16. 13:3013:45

Психофармакотерапія
посттравматичних психічних
розладів у учасників АТО:
реальна клінічна практика

Пішель Віталій Ярославович
(Україна)

д.мед.н., проф., завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних
розладів Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України

17. 13:4514:00

Розлади аутистичного спектра
при епілепсіях: клінічна
типологія, причинно-наслідкові
зв`язки та терапевтичні стратегії
Метод швидкісної детоксикації
хворих з наркозалежністю та
тютюнопалінням

Марценковський Ігор Анатолійович;
Марценковська Інна Іванівна;
Дубовик Костянтин Володимирович;
Ващенко Олеся Юріївна (Україна)
Дімітріс Теодоролєас,
(Греція)

к.мед.н., с.н.с. ДУ «Український науково-дослідний інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України», відділ психічних розладів дітей та
підлітків, завідувач – Марценковський І.А.

Маркова Маріанна Владиславівна
(Україна)

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ, професор кафедри сексології, медичної
психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України

Зозуля Іван Савович
(Україна)

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ та МАОН, завідувач кафедри медицини
невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика МОЗ України

18. 14:0014:15

Психотерапевтичні підходи до
корекції дезадаптивних станів у
цивільного населення в умовах
соціального стресу і
інформаційно-психологічної
війни
20. 14:30Тривожні розлади і вегетативні
14:40
дисфункції у практиці лікаряневролога
14:45-15.00 ПЕРЕРВА
19. 14:1514:30

15:00-19:15

Президент неурядової організації «Турбота про життя», керівник приватної
клініки «Святий Миколай»

2. СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

1.

15:0015:15

2.

15:1515:30

3.

15:3015:45

4.

15:4516:00

(Модератори: Г.М. Кожина, Б.В. Михайлов Б.В., О.К. Напрєєнко., В.Д. Мішиєв, Г.Я. Пилягіна, Копчак О.О.)
Формування наркотичної аддикції Пономарьов
Володимир
Іванович, Завідувач кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології
у підлітків тимчасово
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Штриголь Діана В`ячеславівна,
переміщених із зони АТО:
Вовк Вікторія Ігорівна
детермінанти та предиктори
(Україна)
Застосування мотиваційного
д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ, професор кафедри психосоматичної медицини та
Полшкова Світлана Геннадіївна
інтерв'ю у молоді з алкогольними
психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
проблемами
Сучасна
стратегія
корекції Васильєва Ганна Юріївна, Табачніков д.мед.н., доц., акад. АН ВОУ та МАОН д.мед.н., доцент кафедри психіатрії,
психотерапії, наркології та медичної психології Донецького національного
тривоги та депресії у родичів Станіслав Ісакович
медичного університету МОЗ України, м. Лиман;
онкологічних
хворих,
які
д.мед.н., проф., завідувач відділу соціальної та клінічної наркології УНДІ ССПН
здійснюють за ними догляд
МОЗ України
Методики НЛП в практиці Кіосєва Олена Вікторівна
к.мед.н., член-кореспондент МАОН
превентивної медицини

5.

16:0016:15

Сугестія - Попелюшка
психоаналітичної техніки

Левін Тарас Ігорович

Віце-президент з організаційних питань Асоціації психотерапевтів
психоаналітиків України, лікар-психотерапевт Центру психотерапії і
психосоматичних розладів КЛ «Феофанія» ДУС

і
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16:4517:00
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17:0017:15
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17:4518:00
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18:0018:15

14

18:1518:30

15

18:3018:45

16

18:45-

Психічне як інструмент

Єлісєєв Віталій

Член Президії Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України

Традиційні психофізичні
практики і допоміжні засоби
психотерапії в комплексному
лікуванні, профілактиці та
реабілітації стоматологічних
хворих
Особливості трансформації
свідомості перекладача в процесі
навчання студентів у ВНЗ
Обґрунтування та оцінка
економічної ефективності
профілактики і лікування
психічних і поведінкових
розладів у населення, яке вживає
ПАР в системі
первинної медичної допомоги

Павленко Олексій Володимирович;
Бургонський Валерій Георгійович;
Табачнікова Вікторія Станіславівна

д.мед.н., проф., акад. АН ВОУ, завідувач кафедри стоматології Інституту
стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика;
к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. Л.
Шупика;
к.мед.н., доктор філософії, член-кор. МАОН
асистент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика
д.психол.н. професор, акад. АНВОУ та МАОН, завідувач кафедри теорії і
практики англійської мови та прикладної лінгвістики Рівненського державного
гуманітарного університету
д.економ.н., акад. АН ВОУ та МАОН, професор кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Запорізького національного університету

Особливості вторинної
травматизації дітей із сімей
внутрішньо переміщених осіб в
Україні
Розлади серцево-судинної
системи у дітей з первазивними
порушеннями розвитку
(розладами аутистичного спектра
та розумовою відсталістю)

Марценковський Дмитро Ігорович

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра психіатрії та
наркології

Матусова Мирослава Олександрівна

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та
наркології, відділ психічних розладів дітей та підлітків

Вплив соціальної нерівності на
психічне здоров`я дітей та
підлітків: нові стратегії у сфері
охорони психічного здоров`я
Тривожні стани у хворих на
туберкульоз (діагностика,
лікування та профілактика)
Психотерапія невротичних
порушень у хворих з розладами
зору
Психотерапія та реабілітація
посттравматичних психічних
порушень у учасників бойових
дій, які вживають психоактивні
речовини
Психологічні особливості та

Павленко Тетяна Марія Сергіївна,
Марценковський Ігор Анатолійович

Український католицький університет
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України, відділ психічних розладів дітей та підлітків

Процюк Раду Георгійович, Кушнірова
Аліна Миколаївна

д.мед.н,, акад. АН ВОУ та МАОН, професор кафедри фтизіатрії Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця

Абдряхімова Ціра Борисівна

д.мед.н,, професор кафедри психосоматичної медицини та психотерапії
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Зборовський Олександр Михайлович

к.мед.н., член-кор. МАОН, в.о. директора ДУ «Інститут невідкладної і відновної
хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

Коростій Володимир Іванович

д.мед.н., проф. , заступник директора з медичної частини Університетської

Михальчук Наталія Олександрівна
Череп Алла Василівна

19:00

17

19:00
19:15

психічні розлади у пацієнтів із
числа ВПО із соматичною
патологією
Превенція розладів
поведінки у підлітків:
перспективи нейрофізіології

Мозгова Тетяна Петрівна, Лещина
Ірина Володимирівна, Федорченко
Світлана Валеріївна

клініки Харківського національного медичного університету, професор кафедри
психіатрії, наркології, загальної та медичної психології Харківського
національного медичного університету
Кафедра психіатрії, наркології, загальної та медичної психології Харківського
національного медичного університету

Зал___________________
Науково-освітній курс «Сучасні методики надання психотерапевтичної допомоги» за участю світових лідерів психіатрії
та психотерапії, фахівців Європейського товариства гіпнозу в медицині.
Тренінг 1
Кетлін Лонг (Шотландія) – НЛП майстер, президент Європейського товариства гіпнозу ESH, академічний секретар Британського Товариства
Гіпнозу в Медицині та Стоматології (Шотландія), член виконавчого комітету Британського коледжу естетичної медицини.
Назва тренінгу: «Використання гіпнозу у короткій терапії»
Тренінг буде присвячений методам роботи з усіма віковими групами, що працюють як з маленькими дітьми, так і з дорослими. Техніка, яку буде
представлено для роботи з дітьми, проста і легко зрозуміла. На тренінгу будуть використані приклади історій хвороб пацієнтів, а також
продемонстровано різні вправи, які можуть бути використані як для самостійного навчання, так і як частина повної гіпнотерапії. Тренінг буде
інтерактивним. Учасники тренінгу прийматимуть участь у вправах.
Kathleen Long - NLP Master Practitioner, President Elect of ESH, Academic Secretary of Britich Society of Medical and Dental Hypnosis (Scotland), board
member of the British College of Aesthetic Medicine.
Workshop 1. Hypnosis in the Brief Therapy
Workshop wiil explain methods for work with all age groups and have worked with young children as well as adults.The techniques which will be present are
simple and easy for them to use themselves. Workshop will include some patient examples as well as a variety of exercises which can be used as stand alone or
as part of a full hypnotherapy treatment. This is a practical workshop and will be interactive. I would expect participants to take part in the exercises.
Тренінг 2
Жерар Фітуссі (Франція) - Віце-президент

Європейського товариства гіпнозу (ESH), віце-президент Aсоціації Гіпнозу Франції.

Назва тренінгу: «Подолання бар'єрів: як гіпноз, позитивна психологія, когнитивна наука і філософія може допомогти»

Під час тренінгу буде представлено метод переплетення гіпнозу, позитивної психології та філософії, щоб допомогти пацієнту подолати стрес,
тривогу та перешкоди у своєму житті. Індивідуальні та колективі вправи будуть представлені на тренінгу.
Gérard Fitoussi - Vice-President of European Society of Hypnosis (ESH), Vice-President of Hypnose Associacion of France.
Workshop 2 «Overcoming Hurdles: "How hypnosis, Positive psychology, Cognitvie science and Philosophy can help»
In this workshop there will be an intertwinning of hypnosis, positive psychology and philosophy in order to help patient overcoming stress, anxiety and
obstacles in their life. There will individual exercices as well as collective.
Тренінг 3
Майк Щектер (Швейцарія) – психіатр, психотерапевт, член Ради Директорів Європейського товариства гіпнозу (ESH), викладач курсу гіпнозу у
Швейцарському Медичному Товаристві Гіпнозу (SMSH)
Назва тренінгу: «Метод 4-х квадратів як адаптація методу десенсибілізації і переробки інфоромації рухом очей (EMDR) для гіпнотерапевтів».
На тренінгу буде представлений метод 4-х квадратів який є адаптацією методу десенсибілізації і переробки інфоромації рухом очей (EMDR) для
гіпнотерапевтів. Цей метод комбінує гіпноз, EMDR метод та малювання. Метод успішно лікує психологічну травму, фобії та особливо ефективний
при тривозі, що розвивається при провокуючих ситуаціях.
Mike Schekter – psychiatrist, psychoterapists, member Board of Directors ESH, lecturer of medical hypnosis course in Swiss Medical Society for Hypnosis
(SMSH).
Workshop 3 «The four squares method as an adaptation of an Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) method for hypnotherapists»
On the workshop will be present the 4 squares method which is an adaptation of an EMDR method for hypnotherapists. It combines hypnosis, EMDR and
drawing. The method can successfully treat trauma but also phobia or particular anxiety provoking situations.
Тренінг 4
Аса Кокум (Швеція) - лікар-психотерапевт Шведської національної медичної ради, президент Шведського товариства клінічного гіпнозу (SSCH),
член Ради Директорів Європейського товариства гіпнозу (ESH), его-терапевт, керівник та тренер з психотерапії та гіпнозу.
Назва тренінгу: «Самоспівчуття у лікарів як пружність та турбота про себе при психологічній травмі»
Тренінг буде присвячений використанню спеціальних технік, що направлені на подолання стресу та психологічної травми. Будуть представлені
методики кризової інтервенції, врегулювання конфліктів, індивідуальної та соціальної підтримки.
Åsa Kockum - Psychotherapist by the Swedish National Board of Health, previous President Swedish Society of Clinical Hypnosisis (SSCH), member of Board
of Directors of ESH, Ego-state therapist, Supervisor and Trainer in Psychotherapy and Hypnosis.

Workshop 4 Self-compassion for clinicians as resilience and self-care in the midst of trauma.
Training devoted to use of special technics for psychological support of stress, severe stress and psychological trauma, organising social support. Methods of
crisis interventions, conflict resolution and individual support and therapy.
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