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ЗАПРОШУЄМО НА МІЖНАРОДНИЙ ONLINE-МАРАФОН  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ  

«ECOPSYHELP» 
 

Запит на допомогу, навіть не очевидний ззовні,  

може розвернути до тебе весь світ. 

П.В. Лушин 

МЕТА  

Створення інформаційного, терапевтичного, освітнього простору для 

поширення екопсихологічних ідей та моделей подолання негативних 

психологічних впливів  пандемії COVID-19; надання психологічної допомоги, 

сприяння відновленню неперервності життя особистості; психологічна просвіта 

та популяризація психологічних знань. 
 

УЧАСНИКИ  

Медичні працівники, особи, що перехворіли на COVID-19, члени їх сімей; 

психологи, здобувачі освіти психологічних напрямів підготовки; інші 

зацікавлені особи. 

Від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до роботи оргкомітету залучені:  

Муранова Наталія Петрівна, проректор з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор  

Рожнова Тетяна Євгенівна, директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент 

Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП, доктор психологічних наук, професор 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ  

ДОПОМОГИ 



Сухенко Яна Валеріївна, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП, кандидат психологічних наук, доцент 

Мухіна Любов Яківна, методист вищої категорії кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП. 

КОМАНДА ПСИХОЛОГІВ  

Психологи-екофасилітатори Української асоціації екологічної психологічної 

допомоги (УАЕПД) та психологи  Центру психічного здоров‘я КП «Обласний 

заклад з надання психіатричної допомоги ПОР» (Україна), психологи 

Ізраїльської коаліції з травми (ITС) та Громадського центру профілактики 

стресу (CSPС, Ізраїль). 

 

ФОРМАТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Під час марафону досвідчені психологи проведуть 30 безкоштовних 

консультаційних сесій відповідно до запитів учасників під час реєстрації та з 

урахуванням черговості надходження заявок, у тому числі:  

демонстраційні консультації – передбачають роботу психолога з клієнтом у 

присутності інших учасників марафону;  

закриті консультації – передбачають роботу психолога з клієнтом один на 

один в окремих конференц-залах ZOOM.  

ГАРАНТІЇ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 

Анонімність – запитуємо тільки як до Вас звертатися.  

Екологічність – спираємося на мінімум інформації, який Ви готові надати.  

Емпатійність – співчуваємо Вам, співпереживаємо з Вами, слухаємо та чуємо 

Вас.  

Ефективність – для вирішення запиту або проблеми зазвичай вистачає однієї 

консультації (до 50 хв.). 

 

АДЖЕНДА  

10:00 – 10.30 Відкриття, привітання, представлення формату роботи та 

команди 

10:30 – 12.30 Відкрита дискусія «Пандемія COVID-19: факти, думки, 

переживання, дилеми, ресурси особистості» за участі 

українських та ізраїльських медичних працівників 

12:30 – 12.45 Перерва 

12:45 – 14.00 Демонстраційні та закриті консультаційні сесії: перша серія 

14:00 – 14.30 Перерва 

14:30 – 15.45 Демонстраційні та закриті консультаційні  сесії: друга серія 

15.45 – 16.00 Перерва 

16:00 – 17.15 Демонстраційні та закриті консультаційні сесії: третя серія 

17:15 – 17:30 Перерва 

17:30 – 18:00 «ECOPSYHELP»: рефлексії та результати 

18.00 – 18:30 Закриття «ECOPSYFORUM-2021» 

 



РОБОЧІ МОВИ 

Українська, англійська, іврит. 

 

УМОВИ, РЕЄСТРАЦІЯ НА «ECOPSYHELP»  

Безкоштовна участь у заходах online-марафону за умови попередньої 

реєстрації до 04.06.2021 року включно. 
 

Реєстрація за посиланням: 

https://forms.gle/KD3RikW7nUnFbmybA   

На електронну адресу, вказану Вами при реєстрації, надійде лист-

підтвердження з інформацією щодо участі в online-марафоні та докладною 

програмою заходу. 

 

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ «ECOPSYHELP» 

+38 (097) 772-32-21 +38 (095) 460-96-95 (Viber, Telegram) 

+38 (097) 226-16-94 +38 (099) 564-99-16 

E-mail: ecopsyforum@gmail.com 

Приєднуйтеся до нас в соцмережах і отримуйте актуальну інформацію про 

подію: 

www.facebook.com/ecopsyforum 

https://t.me/ECOPSYFORUM2021 

www.facebook.com/uaepf 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 
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