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Мета заходу: 
Обговорення досвіду підтримки та реабілітації учасників бойових дій; 
визначення актуальних соціальних, правових, психологічних, 
медичних та соціально-культурних проблем осіб, які перебувають або 
повернулися із зони бойових дій, а також пошук шляхів їх вирішення. 

 

 

 

 

Організатори: 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” 

Національна академія Державної прикордонної служби України  
імені Богдана Хмельницького 
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Організаційний комітет:  
Голова: Чайковський  

Михайло  
Євгенович 

д. пед. н., професор, директор 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна»  

Заступник: 
 
 
 

Кравчук  
Людмила 
Степанівна 
 

к. пед. н., доцент, відповідальна за 
наукову роботу Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету 
«Україна»  

   

Члени: Шинкарук 
Олег  
Миколайович 

д. т. н., професор, генерал-майор, ректор 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 

   

 Кондратюк  
Світлана  
Миколаївна 

к. психол. н., доцент, завідувач кафедри 
психології та соціальної роботи 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна»   

   

 Лучко  
Юлія  
Іванівна 

к. пед. н., завідувач кафедри правових та 
інформаційних технологій 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна»   

   

 Островська  
Наталія 
Олександрівна 
 

к. пед. н., завідувач відділу науково-
методичної роботи Хмельницького 
інституту соціальних технологій 
Університету «Україна» 

   

 Добровіцька  
Олена  
Олександрівна 

доцент кафедри правових та інформаційних 
технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

   

 Корабльова  
Олена  
Олександрівна 

завідувач Центру соціальної інклюзії 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

   

Секретар: Войціх  
Інна  
Володимирівна 

к. пед. н., доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Хмельницького 
інституту соціальних технологій 
Університету «Україна» 
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ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: 

 

28 лютого 2020 року  
 

м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2А, конференц-зал 
 

 9.00 – 10.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

 10.00 – 10.20 Відкриття заходу. Вітальне слово організаторів 

10.20 – 11.50 Виступи учасників 

11.50 – 12.20 Кава-брейк 

12.20 – 13.50 Виступи учасників 

13.50 – 14.00 Підведення підсумків  

  

  

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 
 
 

Виступи  – до 10 хв. 

Виступи в обговоренні   – до 5 хв. 

 



 5 

 

ВІДКРИТТЯ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДИСКУСІЙНОЇ 

ПАНЕЛІ: 

Чайковський 
Михайло 
Євгенович 

д. пед. н., професор, директор Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна»  

Лукомська  
Світлана  
Іванівна 

директор Департаменту соціального захисту населення 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

Лєсков  
Валерій 
Олександрович 

к. психол. н., заступник голови Хмельницької обласної 
ради 

  

  

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ: 

  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ. МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ  
БОЙОВИХ ДІЙ 

Лєсков  
Валерій 
Олександрович 

к. психол. н., заступник голови Хмельницької обласної 
ради 

  
  

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АТО, 
УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇЇ ГІДНОСТІ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 

2018-2020 РОКИ 
Воронецький 
Словян  
Ількович 

начальник Управління праці та соціального захисту 
населення Хмельницької міської ради, депутат 
Хмельницької міської ради 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМЇ, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО 

ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В 
УКРАЇНІ 

Терпяк 
Людмила  
Анатоліївна 

практичний психолог вищої категорії відділу 
методичного забезпечення соціальної роботи 
Хмельницького обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

  
  

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО 
ЦЕНТРУ ДЛЯ РОДИН УЧАСНИКІВ АТО 

Стебло  
Леся  
Василівна 

Голова правління громадської організації «Тепло 
рідних сердець» 

  

  

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ 
КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ДОПОМОГИ 

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ НА БАЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Бриндіков  
Юрій  
Леонідович 

д. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та 
соціальної педагогіки Хмельницького 
національного університету 

  
  

ДОСВІД РОБОТИ ЦЕНТРУ ЩОДО ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО 

Шурубковський 
Володимир 
Григорович 

керівник Центру допомоги учасникам АТО в 
Хмельницькій області 

  
  

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО 
ПІДХОДУ В РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Панделі  
Лідія  
Дмитрівна 

лікар-невропатолог, завідувачка відділенням 
відновного лікування КП «Хмельницький міський 
лікувально-діагностичний центр» Хмельницької 
міської ради, Поліклініка №2 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД 

АРМІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

Волинець 
Наталія 
Валентинівна  

к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
  

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ООС 

Золотарьов  
Павло 
Валерійович 

лікар-психіатр відділення психоневрологічної 
реабілітації, працівник Збройних сил України  
в/ч А 3267 

  

  

СПОРТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПОРАНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Дарморос  
Олександр  
Леонтійович 

офіцер-психолог в/ч А 0353 

  
  

ВЛАСНИЙ ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧЕРЕЗ СПОРТ 

Шинкарук  
Віктор  
Олександрович 

підполковник, старший викладач кафедри фізичної 
підготовки та особистої безпеки Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького 
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УЧАСНИКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: 

  

Бастричев 
Володимир 
Семенович 

к. військ. н., професор, професор кафедри 
психології та соціальної роботи Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 

  

Березинець 
Володимир 
Васильович 

к. філос. н., доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  

Бернюков  
Анатолій  
Миколайович 

д. ю. н., доцент, професор кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  

Бляхарський 
Олег 
Михайлович 

учасник АТО, випускник Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  

Боднарчук 
Вікторія 
Вікторівна  

соціальний працівник проєкту «Соціально-педагогічна 
робота з дітьми та молоддю в Україні» Хмельницького 
обласного благодійного фонду «Карітас» 

  

Гіджеліцький 
Ігор 
Казимирович 

проректор Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

  
Геделевич 
Єлена 
Василівна 

старший викладач кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 

  
Головчук 
Лариса 
Леонтіївна 

старший викладач кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 
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Гнатюк  
Максим 
Андрійович 

фахівець соціальної роботи І категорії Обласного 
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

  
Гранатюк 
Лариса 
Миколаївна 

т.в.о. начальника лікарні з поліклінікою Державної 
установи «ТМО МВС України по Хмельницькій 
області» 

  
Грищенко 
Ольга  
Сергіївна 

лікар-ординатор відділення психоневрологічної 
реабілітації, старший лейтенант медичної служби 
в/ч А 3267 

  
Данкевич  
Іван 

отець-мітрат, директор Хмельницького обласного 
благодійного фонду «Карітас» 

  
Дика  
Любов 
Леонтіївна 

к. філол. н., доцент, доцент кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 

  
Дрозда  
Оксана 
Олександрівна 

спеціаліст І категорії відділу загальної і середньої 
освіти та виховної роботи Департаменту освіти та 
науки Хмельницької міської ради 

  
Дьяченко  
Леонід 

протоієрей Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 

  
Катеренчук 
Олександр 
Григорович 

головний спеціаліст Відділу у Хмельницькій області 
Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України 

  
Ковтун  
Олександр  
Сергійович 

к. соціол. н., доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Константінова 
Світлана 
Володимирівна 

старший викладач кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 
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Корольов  
Юрій  
Олександрович 

к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних 
технологій Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

 
Корольова 
Тетяна 
Василівна 

заступник начальника відділу організаційно-
інформаційної роботи та взаємодії з об’єднаннями 
громадян Управління праці та соціального захисту 
населення Хмельницької міської ради 

  
Крупа 
Валентина 
Володимирівна 

к. пед. н., доцент, доцент кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної культури і спорту 
Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету „Україна” 

  
Кузенко 
Олеся  
Петрівна 

соціальний педагог проєкту „Соціально-педагогічна 
робота з дітьми та молоддю в Україні” 
Хмельницького обласного благодійного фонду 
«Карітас» 

  
Курняк  
Лариса 
Миколаївна 

к. філос. н., доцент, доцент кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 

  
Левицька 
Людмила 
Вікторівна 

к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Луцкевич 
Наталія 
Іванівна 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
старший викладач кафедри психології та соціальної 
роботи Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Маліновська 
Марина 
Миколаївна 

практикуючий психолог, травмотерапевт кабінету 
медико-психологічної реабілітації наслідків 
пов’язаних зі стресом КП «Хмельницький міський 
лікувально-діагностичний центр» Хмельницької 
міської ради, Поліклініка №2 
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Малоголовка 
Олександр 
Андрійович 

к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Матвійчук 
Вікторія 
Маноліївна 

старший викладач кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 

  
Микитенко 
Роман 
Васильович 

начальник відділення психоневрологічної реабілітації, 
капітан медичної служби в/ч А 3267 

  
Мозолюк-
Боднар 
Людмила 
Миколаївна 

к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних 
технологій Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Мороз  
Ігор 
Іванович 

к. політ. н., доцент кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Нагорна 
Віталіна 
Володимирівна   

начальник відділу науки і педагогічних кадрів  
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської 
ради 

  
Нємий 
Олександр 
Сергійович 

фізичний терапевт відділення відновного лікування 
КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний 
центр» Хмельницької міської ради, Поліклініка №2 

  
Неклюєнко 
Тетяна 
Василівна 

старший викладач кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Оліпер  
Андрій 
Юрійович 

начальник Центру психіатричної допомоги та 
професійного психофізіологічного відбору – лікар-
психіатр ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій 
області» 
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Очеретянко 
Віктор  
Іванович 

ректор Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

  
Паньков 
Анатолій 
Сергійович 

асистент фізичного терапевта відділення відновного 
лікування КП «Хмельницький міський лікувально-
діагностичний центр» Хмельницької міської ради, 
Поліклініка №2 

  
Пасічник  
Ярослав 
Сергійович 

к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних 
технологій Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Польовик  
Ольга  
Віталіївна 

к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної 
роботи Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Приступа  
Микола  
Іванович 

к. е. н., доцент, доцент кафедри правових та 
інформаційних технологій Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Пуча 
Володимир 
Іванович 

професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету «Україна» 

  
Ролдугіна  
Ірина 
Володимирівна 

практичний психолог Хмельницького обласного 
госпіталю ветеранів війни 

  
Савенко 
Костянтин 
Олександрович 

підполковник, старший викладач кафедри 
прикордонної служби Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького 

  
Савчук  
Олег  
Ігорович 

старший викладач кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького 
інституту соціальних технологій Університету 
«Україна» 
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Страшнюк 
Жанна 
Дмитрівна 

завідувач науково-методичного центру психологічної 
служби Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

 
Сургунд  
Наталія  
Анатоліївна 

к. психол. н., доцент, завідувач кабінету 
психопрофілактики та професійного 
психофізіологічного відбору Центру психіатричної 
допомоги – практичний психолог ДУ «ТМО МВС 
України по Хмельницькій області» 

  
Тріфаніна  
Любов 
Сергіївна 

к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної 
роботи Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Хамський 
Олексій 
Валерійович 

президент Громадської організації «Хмельницький 
міський центр фізичної культури та спорту «Балу» 

  
Шишко 
Наталія  
Вікторівна 

фізичний терапевт відділення відновного лікування 
КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний 
центр» Хмельницької міської ради, Поліклініка 2 

  
Якименко 
Андрій 
Анатолійович 

викладач кафедри правових та інформаційних 
технологій Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 

  
Якимчук  
Андрій 
Леонідович 

начальник Державної установи «ТМО МВС України по 
Хмельницькій області» 
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