
 Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування: «Арт-терапевтична асоціація»  

Статус: Громадська організація 

 

Сфера діяльності            освіта і наука.                                                                                                  

 

Дата реєстрації:  23.03.2015 

 

Місцезнаходження та контактні дані: 

Юридична адреса: м. Київ, проспект Відрадний, будинок 61, квартира 8 

Фізична адреса: м. Київ, проспект Відрадний, будинок 61, квартира 8 
art.therapy1@gmail.com 

+38 093 788 47 38 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів 

об’єднання:  

Голова організації – президент – Вознесенська Олена Леонідівна 

Члени Правління: 

Галіцина Людмила Вікторівна, Касумова Ольга Сергіївна, Луценко Олена 

Володимирівна, Мова Людмила Вікторівна, Скнар Оксана Миколаївна, Цимбала 

Олеся Мировнівна 

Члени ревізійної комісії: Подкоритова Лариса Олександрівна, Деркач Оксана 

Олексіївна, Чорна Лідія Георгіївна 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання заяви 

на участь у Конференції: 

 

Основний фокус діяльності організації упродовж всього часу існування спрямований 

на сприяння розповсюдженню інформації культурно-освітнього характеру, сприяння 

підвищенню рівня теоретичних знань, удосконалення практичних вмінь та навичок в 

сфері арттерапії, підтримку і сприяння науково-дослідницькій та науково-

методичній роботі з проблем застосування арттерапії. Наша діяльність останні 3 

роки була тісно пов’язана із підвищенням кваліфікації психологів освіти в сфері 

арттерапії, видавництвом наукової та методичної продукції, організацією наукових 
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масових заходів з метою обміну знаннями та практичним досвідом фахівців в сфері 

освіти.  

Перелік реалізованих проектів  

 «Арттерапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах «України: перспективи та 

шляхи імплементації» (2019 рік; співорганізатор – Німецько-українсько-білоруське 

товариство «Європа без кордонів»). В межах проєкту проведено Науково-

практичний семінар «Арттерапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах України: 

перспективи та шляхи імплементації», який відбувся 5-7 липня 2019 року. 

Учасниками семінару стали більш ніж 70 фахівців, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, з кількох регіонів України (Київ, Київська 

область, Харків, Харківська область, Дніпро, Львів, Одеса, Кропивницький). За 

результатами проєкту поданий наступний проєкт на проведення навчання 

викладачів ЗВО та ІППО за програмою курсу «Застосування арттерапії в інклюзії». 

 «Підтримка інклюзії методами арттерапії: адаптація методів та подальше 

навчання викладачів» (2020-2022 рік; співорганізатор – Німецько-українсько-

білоруське товариство «Європа без кордонів»).  

 «Голос жінки має силу 2019» в Київській області (від ГО «Фундація прав 

людини»). В межах проєкту проведено два дводенних тренінга з блогінгу, 

відеоблогінгу та арт-терапії, 10 блог-кав’ярень: від «Медіа-арт-терапія» та 

«Медіапсихологія блогерської діяльності» до «Від порожнечі до ленд-арту» і «Моя 

українська Україна»; організовано виставку «Інше місто», яка через мову мистецтва 

відобразила проблеми і надії ВПО, проведення вистави «Коли ластівки повернуться 

додому» Театральної студії «КУПЕ №5», яка побудована на історіях реальних жінок, 

які стали вимушеними переселенками у своїй країні. Відбувалася робота з 

спільнотою «ОНЛАІН», яка дала змогу людям з вадами зору реалізувати себе у 

блогінгу. Реалізовано відео-конкурс «Діти і мир» (у співпраці з ІСПП НАПН 

України). Було проведено масову акцію «Мирний квартал» до дня захисту дітей, яка 

об’єднала сотні людей спільною творчою діяльністю, концертною програмою, 

виступом плейбек-театру та мотиваційних промов блогерів, брало участь близько 

500 осіб, більше 100 дітей залучено до проведення заходу, організовано виставку 

дитячих малюнків “Я малюю мир” і спільне малювання «Щастя» на асфальті. У 

київському регіоні проєктними заходами було охоплено більше 1000 осіб. 

Блогерською діяльністю охоплено більше 15000 читацької/глядацької аудиторії. 

  «Тренінги з подолання психотравми: арт-терапія, альтернативні методи 

вирішення конфліктів, педагогічно-терапевтична підтримка у надзвичайному стані» 

2017-2018 рр. (співорганізатори: Німецько-українсько-білоруське товариство 

«Європа без кордонів», stART international e.V.) Організовано низку семінарів 4-8 

червня, 8-12 липня, 27-31серпня 2017 року для арт-терапевтів, психологів, 

психотерапевтів, психіатрів, освітян, евритмістів та волонтерів, які працюють із 

дітьми з прифронтової зони, переселенцями та дітьми учасників бойових дій. 

Результатом проєкту стало проведення науково-практичного семінару 18-19 жовтня 

2018 року та видання позачергового спеціального випуску «Простір арт-терапії» в 

2018 році. У проєкті взяли безпосередню участь більш ніж 350 психологів та інших 

фахівців з різних міст України. Охоплено проєктом біль ніж 10 000 осіб. 
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В межах методичної діяльності здійснювалася редакційно-видавнича робота: 

 видано «Енциклопедичний словник з арт-терапії» (2017 р.); 

 підготовлено до друку та опубліковано 6 випусків періодичного наукового 

видання «Простір арт-терапії» (по 2 випуски на рік); 

 спеціальний випуск «Простір арт-терапії: заради майбутнього України» (2018), 

який було підготовлено за результатами імплементації учасниками матеріалів 

семінарів з подолання психотравми, які відбулися в межах проекту «Подолання 

психотравми та профілактика ПТСР у дітей та підлітків заради майбутнього 

України» за участю фахівців stART international e.V.; 

 3 збірники матеріалів щорічних конференцій; 

 два збірника статей (осередком м. Львова) з музикотерапії та «Скарбничка арт-

терапевта»; 

 збірник матеріалів конференції «Робота з травмами війни. Український досвід : 

матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28–31 

березня 2018 р.)»; 

 8 авторських практичних посібників (осередками Львова, Кропивницького, Києва, 

Хмельницького). 

Загалом підготовлено, відредаговано та видано 22 книги. 

 

Серед масових заходів, організатором яких виступила ВГО «Арт-терапевтична 

асоціація» : 

 Три Міжнародні міждисциплінарні науково-практичні конференції «Простір арт-

терапії» (Київ, 27–29 лютого 2020 року ; Львів, 16-18 лютого 2018 р.; Харків, 16-18 

лютого 2018 р. 

 Три всеукраїнські науково-практичні семінари «Творча різноманітність простору 

арт-терапії» (м. Чернівці, 6-7 жовтня 2018 р., м. Суми, 27 вересня 2019 р. , онлайн-

семінар 30 вересня 2020 р.) 

 Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Робота з травмами війни. 

Український досвід» (Київ); 

 Два Всеукраїнських Фестивалі Психотерапії і Творчості «Art-Life: Хортиця» (27-

29 квітня 2018 року та 10-12 травня 2019 року). 

 Більше 10 регіональних масових наукових заходів. 

 

Серед благодійних проєктів організації:  

 Благодійний проєкт «Батьківська педагогіка» спільно з БДТ Подільського району 

м. Києва; 

 навчально-терапевтичний семінар ВГО «Арт-терапевтична асоціація» з метою 

психологічної просвіти та підвищення кваліфікації фахівців в сфері психічного 

здоров’я, які працюють з військовослужбовцями, «Використання методів 

танцювально-рухової терапії для емоційно-психологічного розвантаження 

військовослужбовців»; 

 у співпраці з ГО «КримСОС» відбулася тренінговасесії «Арт-терапія як система 

психологічної допомоги» для посилення спільнот ВПО, в рамках навчального туру 

«Арт-терапія у роботі з дітьми та протидія боулінгу»; 
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 на базі Інклюзивно-ресурсного центру м. Броварів для батьків дітей з інвалідністю 

проведено 5 майстер-класів з арттерапії з метою профілактики емоційного 

вигорання; 

 для незрячих осіб з «Організації незрячих людей, активних і незалежних» 

проводилися 24 майстер-класи; 

 благодійний майстер-клас з використанням арт-терапії для регуляції свого 

психічного стану «Я радію життю» для спеціалістів та батьків Центру реабілітації 

дітей з інвалідністю 7 листопада 2019 р. (Кировоградська область); 

 благодійні майстер-класи по використанню методів арттерапії та профілактики 

емоційного вигорання серед викладачів, шкільних психологів, учителів, студентів в 

м. Одеса тощо.  

 

Інформація про керівника  

ВОЗНЕСЕНСЬКА Олена Леонідівна 

Народилась 19.05.1969 р. 

12.1999 – кандидат психологічних наук. 
Учасник десятків наукових та науково-практичних конференцій (в тому числі 

міжнародного рівня). 

10.1999-10.2001. – Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений. 

10.2004. – Почесна грамота Міністерства Освіти та Науки України за багаторічну 

сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

плідну науково-педагогічну діяльність. 

04.2008. – Подяка за особистий внесок у становлення і розвиток факультету 

психології КНУ імені Тараса Шевченка. 

05.2009. – Почесна грамота Академії педагогічних наук України за особистий внесок 

у розвиток психологічної науки, багаторічну плідну наукову діяльність.  

2012. – Цінний подарунок від Верховної ради України з нагоди ХХріччя НАПН 

України. 

2014. – Медаль «Ушинський К.Д.» за значні досягнення в галузі педагогічної і 

психологічної наук. 

2019 – Медаль «Володимир Роменець». 

З 1995 року по теперішній час – наукова діяльність в Інституті соціальної та 

політичної психології НАПН України, з 2001 р. – старший науковий співробітник. 

2003-2010 р. виконавчий директор ГО «Центр екології сім’ї».. 

З 10.2003 – Президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»: переговори, розробка, 

керівництво проектами, дослідженнями, організація науково-практичних семінарів, 

конференцій, навчальних програм та курсів тощо. 

12.2004. Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні: тренінги 

гендерної чутливості. 

З 09.2007 – 06.2014 – доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторські курси: 

«Психологія мистецтва», «Теорія та практика арт-терапії», «Основи арт-терапії».  

З 09.2006 – співавтор та ведуча курсу підвищення кваліфікації «Теорія і практика 

арт-терапії: розмаїття підходів» на базі НМЦ практичної психології та соціальної 

роботи НАПН України. 

06.2015-07.2015 – Тренер тренінгу для лідерів громадських організацій в рамках 

інноваційного проекту для жінок-внутрішніх переселенців «Арт-терапія на 
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допомогу вимушеним переселенцям» в межах освітньої програми з посилення 

працеспроможності внутрішньо переміщених жінок «Новий Старт» (Громадська 

організація «Human Rights Foundation» за сприянням Міністерства Закордонних 

Справ Литовської Республіки в рамках Програми Співробітництва заради Розвитку і 

Підтримки Демократії). 

Автор більш ніж 150 друкованих праць в науковій та науково-популярній літературі. 

В тому числі – навчально-методичного посібника «Учиться никогда не поздно. 

Учебник для неравнодушных родителей» (2012 р.), методичних рекомендацій «Арт-

терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті» (у 

співав. з Мовою Л.В.., 2007 р.), «Творча взаємодія з дитиною: Методичні 

рекомендації для батьків» (у співав. з Сидоркіною М.Ю., 2009 р.), практичних 

посібників «Арт-терапія в подоланні психічної травми» (у співав. з Сидоркіною 

М.Ю., 2015 р., 2е видання допов. та виправл. 2016 р.), «Ресурси арт-терапії на 

допомогу вимушеним переселенцям» (2015 р.), «Арт-технології у розв’язанні 

конфліктів» (2019 р.), «Мир. Мистецтво» (2019 р.). «Медіа-арттерапія як засіб 

профілактики та подолання наслідків психотравматизації (2020 р.) 

 

Інформація про інших членів: 
Олександра Ігорівна КЛЮШАНОВА – виконавчий директор ВГО «Арт-

терапевтична асоціація» 

Освіта: Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет соціології 

та психології, магістр психології (2007-2008); Національний Авіаційний 

Університет, факультет психології і соціології, бакалавр психології (2003-2007рр). 

Професійна діяльність: 

2017-2018 рр. – психолог освітнього проекту «Радість розвитку», психолог проекту 

«Право на життя з любов’ю» у МБО «Посланець миру». 

2014-2016 рр. – психолог дитячого клубу «Жирафіки» 

2013-2015 рр. – психолог, педагог з раннього розвитку, студія розвитку «Башмачки». 

2009-2011 рр. – педагог-психолог, Центр творчості і розвитку «Альтернатива». 

2019 р. – координатор проєкту «Голос жінки має силу-2019» в Київській області від 

ВГО «Арт-терапевтична асоціація». 

2020 р. – виконавчий директор ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 

 

 

 

 

 

Керівник    _______________    Вознесенська О.Л. 

                                                       (підпис)                             (ініціали, прізвище) 

Дата 2.11.2020 

 

М. П. 

(за наявності) 

 


