
      
 

 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ НАУКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ З МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ (НІМЕЧЧИНА) 
  

ЦЕНТР ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ 

ЄНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА (НІМЕЧЧИНА) 

 

ЦЕНТР КАРТЕРІВ З МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЖОРДЖА МЕЙСОНА У ВАШИНГТОНІ (США) 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ 

 

 «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОСИНТЕЗУ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

 
До уваги науковців, молодих вчених, практиків та аспірантів в галузях 

політології, філософії, педагогіки, медицини, психології та інших гуманітарних 

та соціально-поведінкових наук 
 

 Запрошуємо взяти участь в міждисциплінарній  

Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції  

«ШЛЯХИ МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ» 
 

 Мета конференції – обмін міжнародним науково-практичним досвідом 

врегулювання конфліктів з метою вироблення на основі професійного 

діалогу єдиної стратегії  надання психологічної консультативної та 

реабілітаційної допомоги постраждалим та мирному населенню.  

 Участь у конференції передбачає доповідь щодо професійного досвіду та 

науково обґрунтованої методології мирного врегулювання російсько-

українського конфлікту, методи роботи з жертвами війни, мирним 

населенням та психологічна допомога постраждалим. Тривалість доповіді 

– до 10 хвилин. 

 Мова конференції – англійська. 



 Учасники (доповідачі) конференції мають подати свої доповіді 

англійською мовою (250 слів), включаючи презентацію (за потребою) та 

резюме на електронну адресу: Binyamin.gurstein@uni-jena.de до 18.09.20 

Обов’язково вкажіть тематичну секцію, у якій ви плануєте взяти участь. Автор 

несе повну персональну відповідальність за висвітлені дані.  
 

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Врегулювання внутрішноособистісних конфліктів у пошуку 

національної самоідентичності: психологічний та політологічний аспекти.    

Секція 2. Психосинтез як концепція гармонізації різноспрямованих тенденцій в 

індивідуальних та групових конфліктах. Методологія надання психологічної 

допомоги постраждалим. 

Секція 3. Проблема мирного врегулювання конфліктів в контексті діалогічного 

мислення науковців та практиків 

Секція 4. Досвід участі провідних активістів та волонтерів у врегулюванні 

російсько-українського конфлікту 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 Єгор Кучеренко – кандидат психологічних наук, доцент, голова ГО 

«Українська асоціація психосинтезу та психотерапії» (Україна). 
ua_pp@ukr.net 

 Біньямін Гурштейн – здобувач PhD в політичних науках; Єнський 

Університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина). Binyamin.gurstein@uni-
jena.de 
 

АКАДЕМІЧНИЙ КОМІТЕТ 
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