
Українська система вищої освіти зазнає все нових і нових змін. В результаті 

військової інтервенції російської федерації до України, постало гостре 

питання стану психологічного здоров'я здобувачів освіти, що впливає на весь 

освітній процес. Одним із головних завдань закладу освіти в 21/22 н.р. була 

повсякденна психологічна допомога студентам. Вступнику до вишу 

(абітурієнту), студенту необхідно пережити ЗНО, іспити, швидко 

адаптуватися до нових умов сучасного життя. Діяльність соціально-

психологічного центру КНУКіМ здійснюється за такими напрямками: 

✓ науково-дослідницький: участь у теоретико-емпіричних дослідженнях і 

презентація їх результатів на наукових заходах; 

✓ діагностичний: дослідження компонентів психологічної готовності 

першокурсників до навчання та випускників до професійної діяльності, 

навчальної мотивації, професійної спрямованості, психологічних бар'єрів 

студентів для впровадження особистісно орієнтованого підходу до освітнього 

процесу університету; 

✓ моніторинговий: проведення соціологічних та психологічних моніторингів 

щодо виявлення актуальних проблем у студентському середовищі; 

✓ консультативний: консультування студентів, співробітників університету, 

абітурієнтів та їх батьків з питань навчання, розвитку, організації відносин, 

проблем життєвого та професійного самовизначення, міжособистісних 

взаємин; 

✓ тренінговий: проведення тренінгів комунікації, групової згуртованості, 

самовизначення, розвитку лідерських якостей, толерантності й ін.; 

✓ супровідний: психологічний супровід адаптаційного періоду для студентів-

першокурсників. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

– одна із пріоритетних для співробітників 

Центру. Коло їхніх наукових інтересів 

пов’язане з різними аспектами психологічної 

науки і практики. Наукові дослідження 

фахівців стосуються насамперед наступних 

питань: 

• дослідження психолого-педагогічних 

проблем розвитку особистості, її 

самоцінності, соціалізації в різних сферах 

життя (політика, мистецтво, педагогіка) (Л.Є. Просандєєва); 



• вивчення  філософії освіти, культурології (масової та елітної культури, 

міфології) (Л.Є. Просандєєва); 

• визначення психологічних аспектів здоров’я та психосоматики 

(Л.Є. Просандєєва, О.В. Костюченко); 

• аналіз ціннісних орієнтацій студентів (Л.Є. Просандєєва, О.В. Костюченко, 

М.М. Бриль); 

• виявлення й аналіз творчих складових професійності фахівців соціально-

культурних і мистецьких напрямів діяльності, технології її формування та 

розвитку (психологічні інструменти проєктування: метафоричне 

моделювання; інтуїтивні техніки вибору, іміджування) (Костюченко О.В.); 

• обґрунтування ролі сенсорно-перцептивних процесів у соціально-

психологічній адаптації особистості (О.В. Костюченко). 

• формування соціально-психологічних умов розвитку креативного потенціалу 

майбутніх фахівців сфери фешн та шоу-бізнесу (М.М. Бриль); 

• вивчення актуальних питань профорієнтації, шляхів саморозвитку 

особистості, професійної самоідентифікації (М.М. Бриль); 

• інклюзивні практики та середовище в мистецькій освіті (М.М. Бриль). 

  

Фахівці Центру – активні учасники міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій, організатори наукових заходів у КНУКіМ. 

  

Так, в рамках Всеукраїнського Дня Психолога було організовано і проведено 

Міжнародний науково-практичний онлайн-workshop 28 квітня 2022 року 

«Психологія переживання війни: досвід України» за участю українських та 

європейських експертів з метою: гармонізації і синхронізації світового й 

українського досвіду психологічного супроводу в освітньому середовищі. У 

доповідях науковців, викладачів різних навчальних закладів і студентів, а 

також творчих роботах студентів відображено життєвий і професійний 

погляди на гострі, вагомі психологічні питання та виклики, які постали перед 

суспільством під час війни 
https://www.youtube.com/channel/UC0SXZpE4taRnMdNEpEHAZdg 

Підготовлено електронний посібник Workshopu  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d2f80b33e2&attid=0.1&permmsgid=m

sg-

a:r2330049556279496846&th=182c4735b07a4cd5&view=att&disp=inline&realatt

id=f_l74frhju0 

https://www.youtube.com/channel/UC0SXZpE4taRnMdNEpEHAZdg
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d2f80b33e2&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2330049556279496846&th=182c4735b07a4cd5&view=att&disp=inline&realattid=f_l74frhju0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d2f80b33e2&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2330049556279496846&th=182c4735b07a4cd5&view=att&disp=inline&realattid=f_l74frhju0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d2f80b33e2&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2330049556279496846&th=182c4735b07a4cd5&view=att&disp=inline&realattid=f_l74frhju0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d2f80b33e2&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2330049556279496846&th=182c4735b07a4cd5&view=att&disp=inline&realattid=f_l74frhju0


Проведено семінар «ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ», присвячений презентації роботи Соціально-

психологічної служби Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

Від початку війни через різні канали зв'язку Соціально-психологічний центр 

КНУКіМ отримав близько 300 первинних звернень, у тому числі екстрені, зі 

скаргами на емоційне виснаження. Через різке збільшення запиту на 

психологічну підтримку було активізовано онлайн-проект “Helper”, канал 

партнерської емоційної підтримки студентів у Telegram, який працює 24/7 і 

забезпечує впровадження культури піклування про ментальне здоров'я в 

університетській спільноті.   

У 2021/22 навчальному році практичні психологи центру долучилися до таких 

міжнародних та всеукраїнських конференцій і презентували свої 

напрацювання: 

• V Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку 

менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (Київ, КНУКіМ, 

2.12.21). 

• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та 

психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, ТНУ, 3-4.12.21). 

• Пролонгована заочна XXІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Психологічні проблеми творчості» (Київ, НАПН УКРАЇНИ, Інститут 

психології імені Г.С. Костюка, лабораторія психології творчості 26.07.21). 

• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості» (Херсон, ХДУ, 30.09 – 01.10. 

2021). 

• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові 

дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук», (Київ, ТНУ, 1–

2.10.21). 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, 

підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ 

століття» (Київ, КНУКіМ, 27–28.10.21). 

• IX International Conference on Current Issues of Education and Science .(CIES-

2021, Latvia – Ukraine, November 10–13, 2021). 

• Міжнародний on-line семінар-практикум «Інклюзивне навчання. Реалії. 

Перспективи та шляхи розвитку» в рамках програми міського голови 

«Культурна столиця» (за підтримки управління культури департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 26.02.22). 



• Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 

факультети дистанційного навчання, інформаційної політики та кібербезпеки 

22-23.04. 22). 

• Сonference «Higner education in the harmonization of values spase of 

personalitypase» (Italy, Genoa 30.04.2022); 

• XVI науково-практична конференція з проблем вищої освіти (з міжнародною 

участю) «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного 

суспільства» (12.11.2021 р., м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля, факультет гуманітарних 

наук, психології та педагогіки, кафедра психології та соціології) та інші. 

 

Керівник центру Просандєєва Людмила Євгеніївна, доктор 

психологічних наук є головним організатором всіх заходів Центру, в т.ч. 

міжнародних воркшопів та семінарів, є постійним учасником теле- і 

радіопроєктів, консультантом міжнародного тренінгового Центру 

Всепольських профспілок при посольстві України у Польщі, де у майстер-

класах, вебінарах провідних європейських фахівців-практиків презентовані 

різні психологічні проблеми: психосоматики; розвитку самоцінності, 

ресурсності; впевненості в собі. 

• проведено прямий телеефір: Психологія краси і здоров’я (15, 12.12.21); 

https://youtu.be/yTJweF0J150 

• проведено майстер-клас: Гармонізація самоцінності особистості для 

студентів спеціальності “Музичне мистецтво” КНУКіМ (20–23.04.2021) 

• взяла участь у міжнародному семінарі з Академічної доброчесності 

(9.12.2021р) 

https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n 

• отримала сертифікати з практичної психології: 

– «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного 

психологічного здоров’я за стресових умов». Сертифікат№ 2326112021-78 від 

23-26.11.2021; 

– «Використання цифрових технологій в освітньому процесі». Сертифікат 

№12СС 02070890/071519-21 370/21 від 05.07.2021р.) 

– «Лідери освітніх змін», Освітня платформа «4 PEOPLE»; 

https://youtu.be/yTJweF0J150
https://www.facebook.com/159931324719475/posts/894451467934120/?d=n


– Course summer school “EU principles and values: diversity and inclusion in 

education for sustainable development”, 5-9.07.21 (60 hours), Italy, Genoa 

(Принципи та цінності ЄС: різноманітність та інклюзія в освіті для сталого 

розвитку»), Certificate №EUPVS000226; 

– Сonference «Higner education in the harmonization of values spase of 

personalitypase”, 30.04.2021, (6 hours), Italy, Genoa. (Міжнародне науково-

педагогічне стажування «Вища освіта у сфері гармонізації цінностей» за 

фахом «Педагогічні та психологічні науки»). 

– EVALUATION FORM for the 2-day virtual workshop «European practices of 

intercultural dialogue in education» Європейські практики міжкультурного 

діалогу в освіті. Certificate № 2WTUDG-CE00005від 15-16 грудня 2021 року 

  

 

  

    

 ПУБЛІКАЦІЇ ПРОСАНДЄЄВА Л.Є. за 2021–2022 н. р. 
 

1.Рsychological features family rituals of Ukrainians//Studia Spolezne ISSN 2081-

008 2449-9714, Warsaw, Poland, 2021, str.67-73 

https://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-

numer-biezazy?download=9636:studia-spoleczne-3 

https://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-numer-biezazy?download=9636:studia-spoleczne-3
https://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-numer-biezazy?download=9636:studia-spoleczne-3


2. ПРОСАНДЄЄВА Л.Є. Психологічне здоров’я і освіта в умовах пандемії // 

All Ukrainian Scientific-Practical Magazine “Principal of School Liceum 

Gymnasium” – Special Thematic Issue “Higher Education of Ukraine in the 

Context of Integration into the European Educational Space”. – № 2. – Book 3. – 

Volume ІІ (89). – K.: Gnosis, 2020-2021. – Р.232-241.  

  “Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European 

Educational Space”.                                           

 

3.Рrosandєєva L. Psychological health and education: experience pandemic // 

European Humanities Studies: State and Society. Poland, 2021, Р.59-72 

    

 

4.Рrosandeeva lyudmila. Psychological counseling of an elderly couple. VI 

Interdunarodnaya scientific and practice conference  «INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE», Manchester, United Kingdom. 

2021. Pp 499-506 URL 

5. Просандєєва Л.Є. До проблеми становлення самоцінності особистості. 

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 грудня 2021 р.): у 3 

ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2., С.44-46  http://www.economics.in.ua/ 
 

6.Просандєєва Л.Є. Психологічне здоров’я і освіта в умовах пандемії // 

Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, ліцею, 

гімназії” – Спеціальний тематичний випуск “Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – № 2. – Кн. 3. 

– Том ІI (89). – К.: – Гнозис, 2020-2021. С.232-241 

// All Ukrainian Scientific-Practical Magazine “Principal of School Liceum 

Gymnasium” – Special Thematic Issue “Higher Education of Ukraine in the 

Context of Integration into the European Educational Space”. – № 2. – Book 3. 

– Volume ІІ (89). – K.: Gnosis, 2020-2021. – Р.232-241. 

 

Консультант центру Костюченко Олена Вікторівна, доктор 

психологічних наук є постійним учасником марафонів «Психологи-онлайн», 

«Аттитюд», «Пси-експерт», «Реалізуй свій потенціал: арттерапія успіху», 

«Арт-практик», міжнародної тренінгової компанії «Основа», де у майстер-

класах, вебінарах провідних фахівців-практиків презентовані різні 

психологічні проблеми: психосоматики; ресурсності; здорових і співзалежних 

стосунків, зрілої любові, розвитку інтуїції, впевненості, самооцінкиі тощо; 

• проведено майстер-класи: 

− «Арт-практика гармонізації і трансформації у взаємостосунках зі світом» для 

студентів Факультету дизайну і реклами КНУКіМ (9. 16.12.21); 

                               https://www.facebook.com/psihologiaKNUKIM/ 

http://www.economics.in.ua/
https://www.facebook.com/psihologiaKNUKIM/


− «Художньо-графічна рефлексія світу за методикою «Квадрат у квадраті» в 

рамках всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Арттерапія 

в роботі психолога: інноваційні підходи» на базі Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(20–27.04.2022); 

• в рамках IV науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Психосоматична медицина: наука та практика», організованої Національним 

медичним університетом імені О.О. Богомольця 5–7.11.21) брала участь у 12 

майстер-класах ( у тому числі з психодрами, консультування), прослухала 

доповіді провідних фахівців з психосоматики, презентувала стендову доповідь 

«Гештальт-підхід до психологічної роботи з психосоматичним симптомом»; 

 

  

 

ПУБЛІКАЦІЇ КОСТЮЧЕНКО О.В. за 2021–2022 н. р. 
1.Creativity, Readiness for Changes and Tolerance for Ambiguity. BRAIN. Broad 

Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Vol. 12. No. 3 (2021): 44-63. 

DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.3. Published: 2021-08-23 

 

2. Dysfunctional attitudes in the general picture of psychological well-being. 

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, КанадаVol. 12 Núm. 
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    1.V Міжнародна науково-практична конференція  «Креативні технології, 

підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI 

https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/972/864
https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/972/864


століття» (Київ, КНУКіМ, 27-28.10. 2021).Тема виступу: Соціально-

психологічні чинники розвитку соціокультурної сфери в Україні. 
 

1.ІІІ Міжнародна наукова Конференція «Щастя та сучасне суспільство» 

(Львів, 19 – 20.03.22). Тема доповіді: "Перцептивні складники щастя". 

 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері 

педагогіки та психології», (Київ, ТНУ, 4-5.02.22). Соціально-психологічні 

компоненти формування самопрезентаційної компетентності особистості. 

Тема доповіді: "Психолого-педагогічні аспекти навчання майбутніх 

психологів". 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні 

ресурси особистості в екстремальних умовах» (Київ, ТНУ, 29–30.04.22). Тема 

доповіді: "Психологічні інструменти підсилення внутрішньої опори". 

4. Міжнародний науково-практичний workshop «Психологія переживання 

війни: досвід України» (Київ, КНУКіМ, 28.04.22). Тема доповіді: 

"Важливість проживання емоцій для балансу". 

5. XXІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Функціонування творчого мислення в 

умовах інформаційної невизначеності» (Київ, Інститут психології ім. Г.С. 

Костюка НАПН України, лабораторія психології творчості, 24.05.22). Тема 

доповіді: "Творчі аспекти реалізації сучасних методів проектування дизайн-

об’єкта. ". 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та 

психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, ТНУ, 3-4.12.21). Тема 

доповіді: "Роль сенсорно-перцептивних процесів у соціально-психологічній 

адаптації особистості". 

7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості» (Херсон, 30.09 – 01.10. 2021). 

Тема доповіді: "Ціннісні орієнтації як ресурс збереження життєстійкості 

особистості". 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові 

дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук», (Київ, ТНУ, 1–

2.10.21). Тема доповіді: "Психосоматика: психологічні аспекти досліджень". 

9. IX International Conference on Current Issues of Education and Science .(CIES-

2021, Latvia – Ukraine, November 10–13, 2021). Тема доповіді: "Розвиток 

творчого потенціалу в структурі професійності майбутнього". 



10. IV Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Психосоматична медицина: наука та практика» (5–7.11.21). Тема доповіді: 

"Гештальт-підхід в роботі з психосоматичним симптомом". 

http://mediamed.com.ua/psychosomatics_2-2021_program 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlksJFsjTFgpjhKSpXjLhLFNvX

?projector=1&messagePartId=0.2   

 

Консультант центру Бриль Марина Миколаївна, кандидат психологічних 

наук: 

• участь у марафонах «Психологи-онлайн», «Арт-практик», «Психологія 

тілесності» ОО «Університету класичної та сучасної психології, психотерапії 

та коучингу», Міжнародної тренінгової компанії «Основа»; 

• проведено майстер-класи з психології особистісного розвитку з теми 

«Саморегуляція та емоційний інтелект»: 

– для студентів КНУКіМ та КУК (МФБ-30 (КНУКіМ), ДС-30, ДЗ-20, ПДК-20, 

СВ-30, МФБ-10, МФБ-20 (КУК), 19.01.2021); 

– для викладачів Чернігівського музичного фахового коледжу ім. 

Л.М. Ревуцького (1.10.2021); 

– для директорів мистецьких шкіл Західного регіону України в рамках 

організації курсів з підвищення кваліфікації (організатор – Рівненська філія, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 25.10.2021); 

• консультування в якості психолога авторської групи розробників сценарію 

українського анімаційного проекту з інклюзивною складовою «Спинити 

Бумбаша!», листопад 2021:https://www.facebook.com/stopbumbush 

• експертиза проєктів програми «Інклюзивне мистецтво» Українського 

культурного фонду (2021 рр.); 

• участь у проєктах, проведення психологічних занять з різновіковими групами 

дітей та підлітків у рамках діяльності «Громадського дитячого інтернет-

телебачення і радіо «Веселка TВ»: «МИ В ЕФІРІ», «МИ В ЕФІРІ плюс», 

соціально-культурного проекту «Різноманіття культур в Україні: казки 

народів світу голосами дітей» за підтримки Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців в Україні за підтримки Великого Герцогства 

Люксембургу (2020, 2021 рр.): 

https://www.youtube.com/user/lotveselka/playlists; 

• пройшла програму підвищення кваліфікації: «Впровадження інновацій в 

освітню діяльність закладів вищої мистецької освіти». Свідоцтво 12СС 

02214142/004735-21 в Центрі неперервної культурно-мистецької освіти 

http://mediamed.com.ua/psychosomatics_2-2021_program
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlksJFsjTFgpjhKSpXjLhLFNvX?projector=1&messagePartId=0.2
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlksJFsjTFgpjhKSpXjLhLFNvX?projector=1&messagePartId=0.2


Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури та інформаційної політики України 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-publichnogo-upravlinnya-ta-kadrovoji-

politiki. 
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