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Запрошують взяти участь у
ХХ МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОСТІР АРТТЕРАПІЇ:
мистецтво відновлення

психічного здоров'я в часи війни
31 березня - 1 квітня 2023 року

змішана форма (онлайн / оффлайн)
Яке б не було наше сьогодні,

світ – це наше завтра.
В. Гюго

Майже рік наша країна звучить вибухами, повітряними тривогами, сльозами і горем. І одночасно звучить
сміливістю, мужністю, захватом, єдністю, шаною і любов’ю. Навіть найскладніші, найжорстокіші життєві
обставини не ставлять життя на паузу, воно продовжується і несе в собі вплив та наслідки цих обставин, які
позначаються на психічному здоров'ї особистості. Тому так важливо опанувати техніки, методи і способи
відновлення, адже “яке б не було наше сьогодні, світ – це наше завтра.” (В. Гюго)

Метою проведення конференції є створення простору для підтримки арттерапевтів та обміну досвідом і
напрацюваннями у застосуванні арттерапії в умовах війни. Конструктивне спілкування фахівців з арттерапії
сприятиме підвищенню рівня теоретичних знань, удосконаленню практичних умінь та навичок фахівців у сфері
арттерапії та убезпечить від заподіяння неумисної шкоди різним категоріям населення, що постраждали від війни.

Щиро запрошуємо до участі психотерапевтів різних напрямів, митців, медиків, практичних психологів,
педагогів, вихователів, реабілітологів, соціальних працівників, студентів та всіх, кого цікавить тематика
конференції. Ми пропонуємо в онлайн форматі доповіді, презентації досвіду роботи й панельну дискусію з питань
забезпечення психічного здоров'я методами арттерапії під час війни. В офлайн форматі ви можете відвідати
арттерапевтичні майстер-класи. Планується участь наших колег із інших країн.

Якщо бажаєте взяти участь у конференції як доповідач, просимо надіслати тези в електронній формі до 1
березня 2023 року на e-mail: art_vydav@ukr.net. Обсяг тез до 4 сторінок.

Ви також можете долучитися як ведучий майстер-класу (тільки офлайн формат). Концепцію
майстер-класу просимо оформлювати у формі тез. Оргкомітет залишає за собою право обирати матеріали для
програми конференції (критеріями є: відповідність темі конференції, професійність автора, що визначатиметься за
змістом тез). Планується інтернет-видання матеріалів конференції.

Учасники конференції за бажанням можуть отримати електронні сертифікати участі – вартість 50 грн.
Умови участі у конференції – вільний благодійний внесок. Зібрані кошти підуть на сприяння перемозі України.

Подія на Facebook: https://fb.me/e/2uHzJzTXg
За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: +38(093)8281828, Олександра.

Усім зацікавленим в участі у конференції – обов’язкова попередня реєстрація за гугл-формою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEFAaefmUoGoItImswrzorxTck3h92W4_CGF_SX9J
JFBuXw/viewform
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