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ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА КОНФЕРЕНЦІЇ: http://confcenter.tilda.ws/psy 

 

22 квітня 2021 р. 

09.00 – 17.00 

Перше пленарне засідання 

Вступне 

слово 

09.00. – 

09.30. 

Вороненко Юрій Васильович, ректор Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, 

професор (Київ, Україна) 

Шекера Олег Григорович, директор Інституту сімейної медицини НУОЗ 

України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

Мішиєв В’ячеслав Данилович, завідувач кафедри загальної, дитячої, 

судової психіатрії і наркології Національного університету охорони здоров’я 

України імені П.Л. Шупика, директор КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія»», 
Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

Лінський Ігор Володимирович, директор ДУ «Інститут неврології, 

http://medpharmonline.com.ua/
http://confcenter.tilda.ws/psy


психіатрії та наркології НАМН України», доктор медичних наук, професор 

(Харків, Україна) 

Табачніков Станіслав Ісаакович, директор ДУ «Науково-дослідний 

інститут психіатрії МОЗ України», президент МАОН та АППУ, доктор 

медичних наук, професор (Київ, Україна) 

 

Перша секція 

Сучасні проблеми організації надання психіатричної допомоги в Україні 

та шляхи їх подолання 

09.30 – 12.55 

Модератори: проф. Лінський І.В., проф. Марута Н.О., проф. Мішиєв В.Д. 
 

09.30 – 

09.45. 

Актуальні питання реформування психіатричної галузі у місті Києві та в 

Україні. 

Спікер: Мішиєв В’ячеслав Данилович,  

завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

директор КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської 

міської ради, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор (Київ, 

Україна) 

09.50 – 

10.05. 

Питущі в мікросоціальному оточенні мешканців України (проект 

GENAHTO). 

Спікер: Лінський Ігор Володимирович,  
директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», 

професор кафедри клінічної неврології, психіатрії і наркології Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, віце-президент ГО «Асоціація 

неврологів, психіатрів і наркологів України», доктор медичних наук, професор 

(Харків, Україна). 

Автори: 

Лінський І.В.1, 2, Кузьмінов В.Н.2, Мінко О.І.1, 2, Кожина Г.М.3, Гриневич Є.Г.4, 

Овчаренко М.О.5,  Чугунов В.В.6,  Пострелко В.М.7,  Денисенко М.М.1,            

Плєхов В.А.6,  Ткаченко Т.В.1,  Задорожний В.В.1,  Малихіна Н.А.1, Минко О.О.1,  

Лакинський Р.В.1, Васильєва О.О.1, Юрченко О.М.1 

1) ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна. 

2) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна. 

3) Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна. 

4) Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна. 

5) Луганський державний медичний університет МОЗ України, м. Рубіжне, Україна. 

6) Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, Україна. 
7) Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна. 

10.10. – 

10.25. 

Служба інтенсивної терапії в громаді для дітей та підлітків, результати 

рандомізованого контрольованого дослідження.   
Спікер: Денніс Угрін (Dennis Ougrin),  

MBBS, MRCPsych, PGDip(Oxon), PGCAPHE, PhD Course Leader of the MSc in 

Child and Adolescent Mental Health, Child and Adolescent Psychiatry Institute of 

Psychiatry, Psychology and Neuroscience King's College London, (London, UK). 

Лікар психіатр дитячого та підліткового віку, Лікарня Модслі, Лондон, доцент 

Лондонського Університету (Лондон, Велика Британія) 

10.30. – 

10.50. 

Психопатологічні наслідки COVID-19: діагностичні та терапевтичні 

підходи 

Спікер: Марута Наталія Олександрівна,  

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України», керівник відділу пограничної психіатрії, віце-

президент ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», доктор 



медичних наук, професор (Харків, Україна) 

10.55. – 

11.15. 

Психіатрія в епоху постмодерну, або до чого тут "велике село" 

Спікер: Чабан Олег Созонтович, 

завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 

психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

науковий директор Інституту соціальних досліджень та психотерапії України, 

академік Академії Наук Вищої Освіти України, доктор медичних наук, професор 

(Київ, Україна) 

11.20. – 

11.35. 

Що з досвіду реформ в німецькій психіатрії може бути цікавим в Україні 

Спікер: Юрій Слобода (Juri Sloboda),  
PhD Senior physician at the “Asklepios” specialist clinic and own practice 

(Brandenburg, Germany) 

Старший лікар спеціалізованої клініки “Asklepios”, приватно практикуючий 

лікар психіатр-психотерапевт (Бранденбург, Німеччина) 

 

11.40. – 

11.55. 

Нові психоактивні речовини в Україні: робота регіонального офісу УНП ООН 

щодо покращення доступу до діагностики та лікування  

Спікер: Рудий Сергій Анатолійович,  
національний програмний офіцер Регіонального програмного офісу в Східній 

Європі Управління ООН з наркотиків та злочинності (Київ, Україна) 

12.00. – 

12.15. 

Подолання прогалини в охопленні послугами із психічного здоров'я: досвід 

навчання лікарів первинної ланки та соціальних працівників у Донецькій та 

Луганській областях 

Спікер: Климчук Віталій Олександрович, 

координатор розвитку служб психічного здоров’я у громадах ("Mental Health for 

Ukraine Project" by GFA Consulting group); Віце-президент Національної 

психологічної асоціації, доктор психологічних наук (Київ, Україна) 

12.20. – 

12.35. 

Результати збору статистичної інформації в сфері охорони психічного 

здоров’я за 2018-2020 роки 

Спікер: Суховій Олексій Олексійович,  

начальник відділу координації надання допомоги з охорони психічного здоров’я 

на рівні громади, первинної медичної допомоги та реабілітації ДУ «Центр 

психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України» (Київ, 

Україна) 

12.40. – 

12.55. 

Моніторинг реабілітаційних центрів України. Примус до лікування 

наркозалежних 

Спікер: Осипян Артем Левонович, 

координатор з розробки законодавства в області психічного здоров'я проекту 

"Психічне здоров'я для України" (Київ, Україна) 

13.00. – 

13.15. 

Психічне здоров’я та Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю  
Спікер: Сувало Орест Богданович,  

лікар психіатр, керівник проектів та програм Інституту психічного здоров`я 

Українського Католицького Університету, координатор розвитку послуг в 

громадах проекту «Психічне здоров’я України» (Львів, Україна) 

13.20. – 

13.35. 

Сучасна модель організації медико-психологічної допомоги ветеранам 

Спікер: Стеблюк Всеволод Володимирович,  
генеральний директор директорату реабілітації, медичного забезпечення та 

соціальної реадаптації ветеранів Мінветеранів України, доктор медичних наук, 

професор (Київ, Україна) 

Автори: 

Стеблюк В.В.1, Кожина Г.М.2, Проноза-Стеблюк К.В.3, Зеленська К.О.1  
1) Міністерство у справах ветеранів України;  
2) Харківський національний медичний університет;  

3) ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова НАМН України» 



13.40. – 

13.55. 

Два приклади організації профілактики суїцидів у громадах (Зімбабве та 

Норвегія) 

Спікер: Карачевський Андрій Борисович, 
доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних 

наук, доцент (Київ, Україна) 

 

Друга секція 

Міждисциплінарні питання та виклики сьогодення в психіатрії, 

наркології, клінічній психології та загальній медичній практиці 

13.00 – 17.00 

Модератори: проф. Омелянович В.Ю., проф. Олійник О.П., проф. Осокіна О.І. 
 

14.00 – 

14.20. 

Ефективне лікування пацієнтів з шизофренією: акцент на соціальне 

відновлення  

Спікер: Марута Наталія Олександрівна,  

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України», керівник відділу пограничної психіатрії, віце-

президент ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», доктор 

медичних наук, професор (Харків, Україна) 

14.25. – 

14.45. 

Складні питання психофармакотерапії депресивних розладів 

Спікер: Омелянович Віталій Юрійович,  
професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 

психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

14.50. – 

15.05. 

Предиктори психосоціальної терапії шизофренії 

Спікер: Пшук Наталія Григорівна,  

завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 

доктор медичних наук, професор (Вінниця, Україна). 

15.10. – 

15.25. 

Принципи побудови сполученої психотерапії і психофармакотерапії 

Спікер: Михайлов Борис Володимирович, 

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

15.30. – 

15.45. 

Професійні стандарти клінічних психологів в Україні та світі 

Спікер: Богданов Сергій Олександрович, 

керівник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА, 

кандидат психологічних наук (Київ, Україна) 

15.50. – 

16.05. 

Сучасні проблеми судової психіатрії та судово-психіатричної експертизи в 

Україні 

Спікер: Олійник Оксана Петрівна,  
професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної 

експертизи ДУ "Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України", доктор 

медичних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна) 

16.10. – 

16.25. 

Дезадаптивні стані як маркер психосоматичних розладів у іноземних 

студентів, що навчаються англійською мовою 

Спікер: Стрельнікова Ірина Миколаївна,  
доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи 



Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук, 

доцент (Харків, Україна) 

Автори: 

Стрельнікова І.М. 1, Васильєва О.В. 1 
1) Харківський національний медичний університет 

16.30. – 

16.45. 

Посттравматичний стресовий розлад у осіб, які постраждали внаслідок 

збройного конфлікту на сході України: клінічні прояви, механізми 

формування, лікування 

Спікер: Осокіна Ольга Ігорівна,  

проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи ПВНЗ 

«Київський медичний університет», доктор медичних наук, професор (Київ, 

Україна). 

16.50. – 

17.05. 

Сучасний погляд на проблему адаптації дітей з шунтзалежною 

гідроцефалією 

Спікер: Макаренко Світлана Миколаївна,  

доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, доктор медичних 

наук, доцент (Київ, Україна) 

17.10. – 

16.25. 

Вплив негативних наслідків недостатності слуху на розвиток психіки дітей 

Спікер: Семенова Ірина Олександрівна,  

доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних 

наук, доцент (Київ, Україна) 

17.30. – 

18.00. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО 

ЗАСІДАННЯ, ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ 

ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

23 квітня 2021 року 

Друге пленарне засідання 

 

Третя секція 
 

Перспективні напрямки використання досягнень в галузі нейронаук  

в клінічній практиці 

10.00. – 14.30. 

Модератори: проф. Гриневич Є.Г., проф. Кожина Г.М., проф. Пілягіна Г.Я. 
 

10.00-

10.15 

Актуальні питання кононовірусної інфекції  
Спікер: Шекера Олег Григорович, 

директор Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

10.20. – 

10.35. 

Сучасна модель надання персоніфікованої допомоги хворим на стрес-

асоційовані розлади 

Спікер: Кожина Ганна Михайлівна,  
завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи Харківського національного медичного університету, доктор медичних 

наук, професор (Харків, Україна) 

10.40. – 

10.55. 

Психотичні розлади, асоційовані з COVID-19 

Спікер: Юр’єва Людмила Миколаївна,  

завідувач кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського 

державного медичного університету, доктор медичних наук, професор (Дніпро, 

Україна) 

Автори:  



Юрьєва Л.М.1, Шорніков А.В.1 

1) Дніпровський державний медичний університет. 
11.00. – 

11.15. 

Сучасні проблеми медико-психологічної допомоги пацієнтам з тривожно-

фобічними розладами в умовах епідемічної небезпеки 

Спікер: Табачніков Станіслав Ісаакович,  
директор ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», президент 

МАОН та АППУ, доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

Автори:  

Табачніков С.І.1, Осуховська О.С.1, Синіцька Т.В.1, Марков А.Р.1,         

Карпунова О.В. 1, Табачніков О.Ю.2, Салдень В.І. 1, Товалович Т.В. 1 
1) ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України»; 

2) Київський медичний університет «УАНМ». 

11.20. – 

11.40. 

Важкі ускладнення нейролептичної терапії: діагностика та лікування 

Спікер: Омелянович Віталій Юрійович,  

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 

психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

11.45. – 

12.05. 

Депресивні розлади та аутодеструктивна поведінка підлітків в умовах 

пандемічного карантину 

Спікер: Пілягіна Галина Яківна,  

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 

12.10. – 

12.30. 

Сучасні підходи до вирішення проблеми панічного розладу 

Спікер: Гончаров Вадим Євгенійович,  

професор кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної 

освіти, президент Східноєвропейської асоціації психологів та психіатрів, доктор 

медичних наук. (Харків, Україна) 

12.35. – 

12.50. 

Природа ілюзій 

Спікер: Білобривка Ростислав Іванович,  

завідувач кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, 

професор (Львів, Україна) 

12.55. – 

13.10. 

Телепсихіатрія, дистанційні методи психотерапії та психологічного 

консультування:  реальність періоду пандемії. 

Де для них місце в сучасній системі охорони психічного здоров'я? 

Спікер: Коростій Володимир Іванович,  

керівник Центру  психосоматики, медичний директор Університетської клініки 

Харківського національного медичного університету, 

професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології 

Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, 

професор (Харків, Україна) 

13.15. – 

13.30. 

Лікування депресивних станів у пацієнтів на ПТАО 

Спікер: Дворяк Сергій Васильович,  

голова правління БО «Український інститут політики громадського здоров’я», 

доктор медичних наук (Київ, Україна) 

13.30. – 

13.45 

Особливості відновлювальної терапії і медико-психологічної реабілітації 

хворих, що перенесли COVID-19 

Спікер: Гриневич Євгенія Генадіївна,  

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

доктор медичних наук, професор (Київ, Україна) 



13.45 – 

14.00 

Гендерна дисфорія в період пубертатного кризу  

Спікер: 

Кузнецов Ігор Валерійович, асистент кафедри загальної, дитячої, судової 

психіатрії і наркології Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л. Шупика (Київ, Україна) 

14.05. – 

14. 20 

Тікозні розлади у дітей. Клінічна типологія та принципи лікування 

Спікер: Бікшаєва Яна Борисівна,  

доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних 

наук, доцент (Київ, Україна) 

14.20 – 

14.30 
ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

 

 

1. Вплив тривожно-депресивних розладів на сприйняття образу тіла та харчову 

поведінку. Кокашинський Віктор Олександрович, Дніпровський державний медичний 

університет, асистент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології. 

2. Аналіз психологічних ознак у цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в 

умовах військового конфлікту. Ліхолетов Євгеній Олександрович, Дніпровський 

державний медичний університет, аспіратн кафедри психіатрії, наркології і медичної 

психології. 

3. Змістовний характер тривоги у хворих тривожними розладами органічного ґенезу з 

диссомнією. Лященко Юлія Вікторівна, Дніпровський державний медичний університет, 

аспірант кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. 

4. Оцінка стану психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб та особливості 

надання допомоги. Марута Наталія Олександрівна, ДУ «ІНПН НАМН України», 

заступник директора по НДР, керівник відділу пограничної психіатрії, д.мед.н, професор; 

Панько Тамара Василівна, ДУ «ІНПН НАМН України», провідний науковий співробітник 

відділу пограничної психіатрії, к.мед.н.; Семікіна Олена Євгенівна, провідний науковий 

співробітник відділу пограничної психіатрії, к.мед.н.; Каленская Галина Юріївна, ДУ 

«ІНПН НАМН України», старший науковий співробітник відділу пограничної психіатрії, 

к.мед.н.; Канурний Іван Іванович, ДУ «ІНПН НАМН України», старший науковий 

співробітник відділу пограничної психіатрії; Ткаченко Ольга Вікторівна, молодший 

науковий співробітник відділу пограничної психіатрії ДУ «ІНПН НАМН України». 

5. Особливості депресивних розладів у хворих зі спадковою обтяженістю на психічну 

патологію. Марута Наталія Олександрівна, ДУ «ІНПН НАМН України», заступник 

директора по НДР, керівник відділу пограничної психіатрії, д.мед.н, професор; Колядко 

Світлана Петрівна, ДУ «ІНПН НАМН України», провідний науковий співробітник відділу 

пограничної психіатрії, д.мед.н.; Федченко Вікторія Юріївна, ДУ «ІНПН НАМН України», 

провідний науковий співробітник відділу пограничної психіатрії, д.мед.н.; Череднякова 

Олена Сергіївна, ДУ «ІНПН НАМН України», науковий співробітник відділу пограничної 

психіатрії. 

6. Інклюзивний підхід в музичній освіті як один з важливих напрямків реабілітації дітей 

з розладами аутистичного спектру. Омелянович Віталій Юрійович, Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця, професор кафедри медичної психології, 

психосоматичної медицини та психотерапії, д.мед.н., професор; Омелянович Оксана 

Валеріївна, КЗ «Дитяча музична школа №40 м. Києва», викладач. 

7. Вплив екзаменаційного стресу на рівень тривожності у студентів. Юр’єва Людмила 

Миколаївна, Дніпровський державний медичний університет, завідувач кафедри 

психіатрії, наркології і медичної психології, д.мед.н, професор; Ніколенко Алла Євгенівна, 



Дніпровський державний медичний університет, доцент кафедри психіатрії, наркології і 

медичної психології, к.мед.н.. 

8. Психосоціальна адаптація студентів медичного коледжу, що перенесли 

психоемоційний стрес. Юр’єва Людмила Миколаївна, Дніпровський державний медичний 

університет, завідувач кафедри психіатрії, наркології і медичної психології, д.мед.н, 

професор; Шарун Анастасія Ігорівна, Дніпровський державний медичний університет, 

аспірант кафедри психіатрії, наркології і медичної психології. 

9. Непсихотичні психічні розлади у хворих на асептичний некроз головки стегнової 

кістки з позицій концепцій про особистість. Шорніков Андрій Володимирович, 

Дніпровський державний медичний університет, асистент кафедри психіатрії, наркології і 

медичної психології. 

10. Вигорання та депресія у співробітників психіатричних служб: причини виникнення та 

стратегії їх подолання (на думку фахівців). Юр’єва Людмила Миколаївна, Дніпровський 

державний медичний університет, завідувач кафедри психіатрії, наркології і медичної 

психології, д.мед.н, професор; Шустерман Тамара Йосипівна, Дніпровський державний 

медичний університет, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології, 

к.мед.н.; Марченко Богдан Юрійович, КП «Дніпровська багатопрофільна клінічна лікарня 

з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради, лікар-психіатр. 

11. Кореляційний зв’язок між наявністю депресії та показниками якості життя у 

студентів - громадян іноземних країн. Подольська Людмила Володимирівна, 

Дніпровський державний медичний університет, аспірант кафедри психіатрії, наркології і 

медичної психології. 

12. Оцінка методів визначення ефективності резилієнс-орієнтованих інтервенцій для 

ветеранів війни з черепно-мозковою травмою. Ассонов Дмитро Олексійович, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, асистент кафедри медичної 

психології, психосоматичної медицини та психотерапії. 

13. Клінічні особливості нейропсихіатричних симптомів при деменціях у хворих 

амбулаторної групи в період пандемії COVID-19. Рахман Людмила Володимирівна, 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, професор кафедри 

психіатрії, психології та сексології, доктор медичних наук, професор; Дзісь Мирослава 

Олегівна, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, аспірант 

кафедри психіатрії, психології та сексології 

14. Феномен страху в психосоматичній практиці під час пандемії Covid-19. Коваленко 

Ірина Василівна, КНП «ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка ВОР», завідувач денного 

стаціонару, к.мед.н.; Мазур Олена Вікторівна, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент 

кафедри медичної психології та психіатрії з курсом ПДО; Лемещук Марія Вікторівна; 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 

ПДО, к.мед.н. 

15. Особливості роботи з фобіями в практиці КПТ. Лемещук Марія Вікторівна, ВНМУ     

ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом ПДО, 

к.мед.н.; Мазур Олена Вікторівна, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом ПДО; Коваленко Ірина Василівна, КНП «ВОКПЛ          

ім. акад. О.І. Ющенка ВОР», завідувач денного стаціонару, к.мед.н. 

16. Структура депресивних розладів в амбулаторній практиці. Мазур Олена Вікторівна, 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 

ПДО; Коваленко Ірина Василівна, КНП «ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка ВОР», завідувач 

денного стаціонару, к.мед.н.; Лемещук Марія Вікторівна, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом ПДО, к.мед.н. 

17. Модель психотерапевтичного супровіду хворих з онкологічною патологією в режимі 

online. Ісаєнко Світлана Володимирівна, директор Клініки ментального здоров’я 

доктора Ісаєнко 

18. Заходи комплексної реабілітації хворих на деменцію за участю їх родин. Каплаух Ольга 

Миколаївна, аспірант кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи Харківського національного медичного університету 



19.  Алгоритм ранньої діагностики когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 

типу. Кондратенко Анастасія Павлівна, аспірант кафедри психіатрії, наркології, 

медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного 

університету 

20. Клініко-психопатологічні особливості тривожних розладів у вимушених переселенців. 

Красковська Тетяна Юріївна, аспірант кафедри психіатрії, наркології, медичної 

психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету 

21. Модель формування непсихотичних психічних розладів у учасників бойових дій, які 

одержали поранення. Платинюк Оксана Богданівна,  аспірант кафедри психіатрії, 

наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного 

медичного університету 

22.  Мішені психотерапії розладів адаптації у дітей із родин вимушених переселенців. 

Самойлова Оленя В’ячеславівна, асистент кафедри психіатрії, наркології, медичної 

психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, 

к.мед.н.; Тєрьошина Ірина Федорівна, доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної 

психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, 

к.мед.н., доцент 

23. Система медико-психологічного супроводу осіб з естетико-дерматологічною 

патологією. Юдін Михайло Анатолійович,  доцент кафедри психіатрії, наркології, 

медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного 

університету, д.мед.н.; Маркова Маріанна Владиславівна, завідувач кафедри психотерапії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти,  д.мед.н., професор; Гайчук Лариса 

Михайлівна, доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи Харківського національного медичного університету, к.мед.н., доцент 

24. Гендерні та вікові особливості клініко-психопатологічної феноменології депресивних 

розладів на сучасному етапі. Пшук Наталія Григорівна, завідувач кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор; Белов 

Олександр Олександрович, доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 

післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова, кандидат медичних наук, доцент. 

25. Соціально-демографічні показники та скарги внутрішньо переміщених осiб внаслідок  

антитерористичної операції на сході України. Осуховська Олена Сергіївна, завідувач 

відділу психіатрії станів залежності ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ 

України» доктор медичних наук, старший науковий співробітник; Коваленко Наталя 

Володимирівна,  лікар-психіатр КНП «Обласна психіатрична лікарня №4 «Одеської 

обласної ради» м. Белгород-Дністровський. 

26. Особливості психологічного реагування на захворювання у осіб, які страждають на 

SARS-COVID-19. Синіцька Тетяна Віталіївна, вчений секретар ДУ«Науково-дослідний 

інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України», кандидат психологічних 

наук, Харчук Євген Валерійович асистент кафедри психіатрії та наркології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук 
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