
ПРОГРАМА 
проведення ІV Міжнародного фестивалю організаційної, економічної та 

практичної психології «Мудрість поколінь» SAPIENTIA 
GENERATIÓNES 

 
Девіз: «Мудре поєднання знань та досвіду поколінь» 

 
09:30 - 10:00 

Хол корп. «Д», 
Другий поверх 

Реєстрація учасників фестивалю 

Актова зала 
корп. «Д» 

10:00 - 10:30 

Урочисте відкриття  

10:30 - 10:45 Презентація спікерів першої лінійки  
10:45 - 12:45 Перша лінійка занять  

Д-201 Перепада Ольга Михайлівна 
«Травматичний досвід особистості як джерело ресурсу». 

Мета: переосмислення травматичного досвіду з метою спрямування 
вектору діяльності на розбудову особистісного ресурсу.   
Участь у роботі майстер-класу допоможе учасникам в роботі з власними 
травматичними подіями, спонукатиме подивитись на травми минулого, 
як на сходинки, що вказують на новий етап: розвитку, особистісного 
росту, свого майбутнього. В перспективі, можливо, навіть, переоцінити 
такі події, подякувати їм, усвідомити їхню цінність для свого життя і, 
зрештою, відпустити. 
Для кого майстер-клас: для тих, хто прагне діяти, змінюватись, рухатись 
далі. 
Кому не варто приймати участь у роботі майстер-класу: ті, хто не готові 
до змін, щойно пережили втрату та мають гострі травматичні реакції. 

Д-203 Цюцюра Галина Олександрівна 
Лялькотерапія – формування  психічного  здоров’я у родині та 
гармонійних стосунків (Створюємо  ляльку-мотанку СІМ’Я). 

Лялька-мотанка є давнім сакральним оберегом, вік якого налічує понад 
5000 років. Лялька, як дитяча іграшка і оберіг родини й Роду, як 
могутній магічний талісман та символ зв’язку між поколіннями, знана в 
багатьох традиційних культурах земної кулі. Створення  ляльки-
мотанки – це психотерапія, яка бере свої витоки в глибокій давнині, яка 
допомагає зняти певні психологічні травми. Ляльку-мотанку створюємо 
для  пошуку внутрішніх ресурсів при вирішенні певної ситуації, яку Ви 
ставите перед собою. Використання при цьому ляльки сприяє 
глибокому Вашому зосередженню на процесі створення ляльки та 
"закладання" в неї  інформації, яка відіграє для Вас важливу роль. 
Українська народна лялька-мотанка є втіленням добра і лагідності. Це 
оберіг людської душі й долі, символ предків. Це наш генетичний код. 

Д-205 Гончаренко Ольга Василівна 
«Випробування долі у нашому житті» 

Група відкриття екзистенційного досвіду за п'єсою Віктора Франкла 
«Синхронізація у Біркенвальді». У цій п'єсі Віктор Франкл у художній 
формі розповів про своє ув’язнення в нацистських концтаборах під час 
Другої Світової Війни. Відкрив досвід прагнення смислу й того, як 



втриматись й залишитись людиною в нелюдських умовах. 
Група — про найрізноманітніші випробування на нашому життєвому 
шляху? здолані й нездолані, та про необхідні висновки. Про те, що 
означають для нас ці випробування, як ми зустрічаємо їх, змінюють чи ні 
вони наші життя та життя наших близьких. А також — про пам’ять 
випробувань долі в історії наших родин.  

Д-209  

12:45 - 13:45 Обідня перерва 
13:45 - 14:00 
Актова зала 

корп. «Д» 

Презентація спікерів другої лінійки  

14:00 - 16:00 Друга лінійка занять 
Д-201 Бобир Любов Олександрівна   

"Юнгіанський аналіз: самодопомога та техніки для роботи з 
клієнтом" 

На майстер-класі Ви познайомитеся зі світом снів, символів і архетипів; 
отримаєте набір важливих теоретичних знань та технік з Юнгіанського 
аналізу, орієнтованих на розвиток особистості. 

 
Д-203 Кваша Валерія 

«Емоційний інтелект» 
Емоційний інтелект грає найважливішу роль в житті кожної людини. 
Під час майстер-класу ми розглянемо різні можливості розвитку 
емоційної компетентності, як теоретичні так і практичні. 
Тренування емоційного інтелекту допоможе легше знаходити контакт з 
іншими людьми, налагоджувати міжособистісні стосунки, адекватно 
ситуації висловлювати власні емоції і знаходити вихід з різних складних 
ситуацій. 

Д-205 Гайдай Сергій 
Психосоматика. Робота з симптомом в гештальт-терапії. 

Майстер-клас для тих, хто бажає по досліджувати свої тілесні прояви, 
усвідомити причини їх появи і познайомитися з основними стратегіями 
терапії психосоматичних станів в гештальт-підході.  

 
Д-209 Грицай Ксенія 

«Чому у мене грошей мало або їх зовсім немає?» 
Майстер-клас: Ми поглянемо по-новому на наші стратегії 

поводження з грошима, на їх кількість, джерела доходу і способи 
збереження та примноження грошей. Цьому нас повинні були навчити 
ще в школі! Можливо, для когось ця зустріч стане «лікбез» з особистих 
фінансів, а комусь дасть новий імпульс в житті, наповнить змістом 
роботу і з’являться надихаючі цілі. 

Головний секрет – спеціальні ігри та вправа, за допомогою яких 
Ви отримуєте відповідь на питання: чому у мене грошей мало або їх 
зовсім немає? 
Ви відповісте на питання: 
- де Ви в грошовому потоці; 
- чому не виходить більше заробляти; 

- побачите, як ваш внутрішній стан впливає на те, люблять Вас гроші 



або обходять стороною. 

16:00 - 16:15 Перерва 
16:15 - 17:00 
Актова зала 

корп. «Д» 

Підведення підсумків ІV Міжнародного фестивалю та 
вручення сертифікатів участі 

 


