
                                                                                                                                                        

      

 
Спільний симпозіум УСП та ЄАП з етики 24 лютого 2023 р. 

 
 

 УСП та ЄАП раді оголосити про проведення спільного Симпозіуму з етики у п’ятницю, 

24 лютого 2023 року, у річницю вторгнення в Україну. Симпозіум є натхненням та 

ініціативою провідних українських психотерапевтів, та ЄАП із задоволенням прийняла 

запрошення стати партнером у цій важливій і визначній події. 

  

 Світ, у якому ми живемо сьогодні, зазнає великих змін. Події, такі як вторгнення 

Путіна в Україну, глобальна пандемія та погіршення клімату, призводять до соціального 

спустошення, переміщення та кризи біженців. Екзистенційні питання, які виявляються 

сьогоднішніми соціальними реаліями, ставлять перед нами дилеми, що кидають виклик 

нашим усталеним принципам і етичним нормам. Ця подія спрямована на розгляд 

потенційних наслідків для етичних принципів, які ми плекаємо. 

  

 Для нас, як психотерапевтичної спільноти, що допомагає  людям жити в умовах які 

швидко змінюються, етичні питання мають особливе значення. Тому нам важливо глибше 

розглянути виклики нормам і правилам у ці нові часи, а також норми й правила нашого 

післявоєнного майбутнього. Для нас важливо досліджувати та обговорювати наші ідеї з 

колегами з інших європейських країн. 

  

 Таким чином, перебуваючи у стані війни, українські психотерапевти вкрай 

потребують відкритої дискусії з етичних питань. Даний симпозіум  буде присвячений Етиці 

психотерапії під час та після війни: робота з біженцями, дітьми, військовими, з людьми, які 

проживають на окупованих територіях. 

  



 Українська спілка психотерапевтів вдячна за можливість діалогу, підтримки та 

взаємної співпраці з ЄАП у цей час, а також цінує те, що Європейська Асоціація Психотерапії 

є партнером в організації та проведенні цього Міжнародного симпозіуму з етики. 

Онлайн-симпозіум УСП та ЄАП 
 

П’ятниця, 24 лютого 2023 р., 10:00–16:30 за центральноєвропейським часом 

«Етичні виклики для психотерапевтів у нашому мінливому світі» 

 

Вартість – безкоштовно. Симпозіум проходитиме українською та англійською мовами з 

синхронним перекладом. Увесь час вказано за центральноєвропейським часом (CET) 

 

  10.00   Вступні звернення: 

              Президент ЄАП Патриція Хант FRSA 

  Президент УСП професор Олександр Фільц 

10.40  Доповіді: 

  Професор Єугеніюс Лаурінайтіс, Генеральний секретар ЄАП 

 «Етика переможців і етика переможених» 

11.00    Професор Олександр Фільц, Президент УСП 

 «Еволюція етики психотерапевта до війни та під час війни» 

11.20  Перерва на каву 

  

11.40  Доповіді: 

 Професор Анастасія Склярук, керівник комітету з питань міжнародної співпраці УСП 

 «Етика психотерапії в рамках часу». 

12:00  Том Варнеке, заступник генерального секретаря ЄСП 

 «Маленьке світло в темній кімнаті». 

12.20  Доцент Роман Кечур, віце-презедент УСП, голова Секретаріату УСП, голова 

тренерської ради УСП   

 «Етика свободи й етика тоталітаризму».  

12.45 Обід 

  

13.30 Обговорення в малих групах 

  

15.00 Круглий стіл усіх спікерів  



Запрошуємо присутніх взяти участь у цій важливій дискусії. Будь ласка, надайте 

відгуки малих груп; індивідуальні питання; індивідуальні думки та коментарі для 

участі в круглому столі. 

16.30 Закриття симпозіуму 

 

 Щоб взяти участь у цьому безкоштовному заході, необхідно зареєструватися до 17.00  

середи, 22 лютого 2023 року 

 

 Адреса реєстрації  

https://psichiatrija.lt/en/0224-registration/ 

  

 Після реєстрації вам буде надіслано посилання  zoom. 

 

 Участь в симпозіумі еквівалентно  6,5 годинбезперервного професійного розвитку. 

  

 Ми сподіваємося, що цей захід стане першим із серії симпозіумів з етики. Інші 

можливі  питання для обговорення в наступних симпозіумах:  

  1. Етика в різних областях психотерапії. 

  2. Етика психотерапевта в інформаційному світі. 

  3. Етика психотерапії в різних сферах: медицині, психології, освіті, 

  соціальній роботі, історії. 

  4. Етика психотерапії стосовно різних релігійних конфесій. 

  5. Етика психотерапії в різних країнах світу. 

  

 За підсумками Симпозіуму 24 лютого 2023 року УСП випустить українською мовою 

спецвипуск періодичного друкованого видання. 

  

 Сподіваємося, що ці Симпозіуми сприятимуть розв'язання актуальних проблем, 

пов’язаних з етичним становищем психотерапевта в сучасному світі в науково-

прикладному контексті. 


