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Вельмишановний(а) 

Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія 
медичних наук України, Асоціація педіатрів України, ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця запрошують Вас взя-
ти участь у роботі V науково-практичного симпозіуму «Актуальні 
питання психіатрії, психосоматики, медичної психології та психоте-
рапії в педіатрії», який відбудеться 12 жовтня 2016 року у м. Києві.  

Місце проведення симпозіуму ДУ «Інститут педіатрії, акушер-
ства і гінекології НАМН України» (вул. Платона Майбороди, 8, 
Лабораторний корпус, 2-ий поверх, малий конференц зал). 

Реєстрація учасників 12 жовтня 2015 року о 9.00.
Проїзд: станція метро «Лук’янівська», тролейбус №18, №28, 

маршрутка №6.



12 жовтня 2015 року

10:00 – відкриття симпозіуму

Модератори: Пушкарьова Т.М., Хайтович М.В., 
Мостова О.П., Мешкова О.М.

10:15-10:35
Актуальні питання  медико-психологічної реабілітації дітей з зони АТО 

О.М. Мешкова (НДСЛ «ОХМАТДИТ») 

10:35-10:55
Сучасні уявлення про епігенетичні механізми розвитку психосоматич-
них захворювань у дітей 

М.В.Хайтович, О.М. Місюра (Національний медичний універси-
тет імені О.О. Богомольця)

10:55-11:15
Алгоритми допомоги дітям з  розладами психіки і поведінки для педіа-
трів, лікарів загальної практики та сімейної медицини 

О.П. Мостова (Вінницький національний медичний університет 
імені М.І. Пирогова)

11:15-11:35
Агресія у дітей та підлітків: діагностика, лікування, реабілітація та про-
філактика

Т.М. Пушкарьова (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінеко-
логії НАМН України»)

11:35-11:55
Психологічні умови ефективності консультативного процесу: комуні-
кативний аспект 



З.О. Гаркавенко (Український науково-методичний центр прак-
тичної психології і соціальної роботи НАПН України)

11:55-12:10
Семантична афазія: Шляхи корекції

Л.Б.Литвин, Н.В. Мисник (МЦ «Меділекс», Київ)

12:10-12:20
Психологічні аспекти ранньої реабілітації недоношених дітей в рамках 
методу «Кенгуру».

О.М. Мешкова, О.В. Анопрієнко, Т.О. Орлова, О.І. Гамідова (НДСЛ 
«ОХМАТДИТ»).

12:20-12:30
Аутистичні розлади як фактор ризику булінгу в українській школі 

Д.І. Марценковський (ТМО «Психіатрія», м. Київ)

12:30-12:40
Моторна реабілітація в комплексній реабілітації дітей з первазивними 
порушеннями розвитку (аутистичними розладами)

Дубовик К.В. (Український НДІ соціальної і судової психіатрії та 
наркології)

12:40-12:50
Використання традиційної тканинної ляльки (мотанки) в діагностиці, 
терапії та реабілітації пацієнтів з психотравмою

Н.М. Лiтновська (Дитячий центр психологічної реабілітації, 
Одеса)

12:50-13:00
Батьківська рефлексивна функція і реакція підлітків на хворобу 

Т.М. Пушкарьова, О.С. Омельченко (ДУ «Інститут педіатрії, аку-
шерства і гінекології НАМН України»)



13:00-13:10
Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушенням статевої ди-
ференціації. 

О.В. Анопрієнко (НДСЛ «ОХМАТДИТ») 

13.10-13.20
Усиновлені діти: формування психологічних умов успішного при-
ймального батьківства і запобігання розвитку психіатричної патології 
у прийомних дітей 

О.П. Мостова (Вінницький національний медичний університет 
імені М.І. Пирогова)

13.20-13.30
Психологічний супровід дітей з онкологічною патологією

О.М. Мешкова, О.В. Анопрієнко, О.Д. Чекмарьова (НДСЛ «ОХМА-
ТДИТ»)

13:30-14:00
Обговорення та прийняття резолюції симпозіуму






