
International scientific and practical online
conference: "Psychology of crisis situations:

science and practice"
Agenda

Day 1 4 November

10.00-10.30 ⇒ Opening remarks

10.30-11.30 ⇒ Onno Van Der Hart (Netherlands)
«World War I observations of trauma-generated dissociation: A foundation
for modern understanding and treatment»

11.40-12.40 ⇒ Isabel Fernandez (Italy)
«EMDR responses to Covid-19 Pandemiс»

12.40-13.40 ⇒ Roger Solomon (USA)
«Resilience - the capacity to respond to challenges and adversity with

emotional and mental strength»

13.40-15.00 ⇒ Dinner

15.00-16.00 ⇒ Eva Münker-Kramer (Austria)
«EMDR in Ukraine – a contribution in the health system – also beyond

PTSD»

16.00-18.00 ⇒ Hans-Hermann Baertz (Germany)
«Simple and efficient trauma stabilization»

18.00-19.00 ⇒ Amanda Clinton (USA)
«Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy»

Day 2 5 November

10.30-11.00 ⇒ Denis Flores, Eirini Lammi (Australia)
«Overcoming Stress through Resilience»

11.00-12.00 ⇒ Hans Rudolf Zurfluh (Switzerland)
«Body images - in trauma work»

12.00-13.00 ⇒ Paul Miller (UK)
«The neurobiology of a trauma-focused approach to mental disorder»

13.00-14.00 ⇒ Dinner



14.00-15.00 ⇒ Erik de Soir (Belgium)
«Survival and survivability in combat: from individual rationality to
collective irrationality»

15.00-16.00 ⇒ Knut Andersen (Norway)
«Basic understanding of grief»

16.00-16.30 ⇒ Dr. Natalia Skritskaya (USA)
«Understanding prolonged grief disorder and a framework for healing»

16.30-17.00 ⇒ Break

17.00-18.00 ⇒ Janae Weinhold (USA)
« A developmental framework for identifying & integrating modern
psychological conditions»

18.00-18.30 ⇒ Break

18.30-19.00 ⇒ Margarida Gaspar de Matos (Portugal)
«Мental health and covid and long covid among young people»

19.00-20.00 ⇒ Dolores Mosquera (Spain)
«Shame, self-hatred, and destructive behaviours»

Day 3 6 November

10.00-11.30 ⇒ Janner Bingöl (Turkey)
«Сost of survival»

11.30-11.45 ⇒ Break

11.45-13.15 ⇒ Volodymyr Voloshyn (Ukraine)
«Method of Biosuggestive Therapy»

13.15-14.15 ⇒ Dinner

14.15-15.45 ⇒ Arye Bursztyn (Israel)
«Working with Trauma in BodyMind Gestalt Therapy: 5-6/11/2021
conference»

15.45-16.00 ⇒ Break

16.00-17.30 ⇒ Janae Weinhold (USA)
«A Developmental Approach For Rehabilitating Populations Suffering From
Modern Psychological Conditions»

17.30-17.45 ⇒ Closing the conference



Міжнародна науково-практична онлайн
конференція: «Психологія кризових

станів: наука і практика»

Програма заходу
1 ДЕНЬ 4 листопада

10.00-10.30 ⇒ Вступне слово

10.30-11.30 ⇒ Онно Ван Дер Харт (Нідерланди)

«Спостереження травматичної дисоціації під час
Першої світової війни: фундамент сучасного
розуміння та лікування»

11.40-12.40 ⇒ Ізабель Фернандес (Італія)

«Терапія за допомогою Десенсибілізації і переробки
рухом очей (EMDR) під час пандемії Covid-19»

12.40-13.40 ⇒ Роджер Соломон (США)

«Резильєнтність – здатність проявляти емоційну та
розумову силу у реагуванні на виклики та
негаразди»

13.40-15.00 ⇒ Обід

15.00-16.00 ⇒ Єва Мюнкер-Крамер (Австрія)

«EMDR в Україні - внесок у систему охорони здоров'я,
не лише у межах ПТСР»

16.00-18.00 ⇒ Ганс-Германн Берц

«Проста та ефективна стабілізація травм»

18.00-19.00 ⇒ Аманда Клінтон (США)

«Травма - фокусована Когнітивно-поведінкова терапія»



2 ДЕНЬ 5 листопада

10.30-11.00 ⇒ Деніс Флорес, Ейріні Ламмі (Aвстралія)

«Подолання стресу через резильєнтність»

11.00-12.00 ⇒ Ганс Рудольф Цурфлу (Швейцарія)

«Образи тіла у подоланні наслідків психологічних травм»

12.00-13.00 ⇒ Пол Міллер (Англія)

«Нейробіологія травма-фокусованого підходу до психічних
розладів»

13.00-14.00 ⇒ Обід

14.00-15.00 ⇒ Ерік де Соар (Бельгія)

«Виживання та здатність вижити у бою: від індивідуальної
раціональності до колективної ірраціональності»

15.00-16.00 ⇒ Кнут Андерсен (Норвегія)

«Базове розуміння горя»

16.00-16.30 ⇒ Др. Наталія Скрітская (США)

«Розуміння подовженого горювання як основа для
зцілення»

16.30-17.00 ⇒ Перерва

17.00-18.00 ⇒ Дженей Вайнхолд (США)

“Еволюційний підхід для визначення та інтеграції сучасних
психологічних станів“

18.00-18.30 ⇒ Перерва

18.30-19.00 ⇒ Маргарида Гаспар де Матос (Португалія)

«Психічне здоров'я та коронавірус і постковідний
синдром серед молоді»



19.00-20.00 ⇒ Долорес Москера (Іспанія)

«Сором, ненависть до себе та руйнівна поведінка»

3 ДЕНЬ 6 листопада

10.00-11.30 ⇒ Джанер Бінгьоль (Туреччина)

«Ціна виживання»

11.30-11.45 ⇒ Перерва

11.45-13.15 ⇒ Володимир Волошин (Україна)

«Метод біосугестивної терапії»

13.15-14.15 ⇒ Обід

14.15-15.45 ⇒ Ар’є Бурштейн (Ізраїль)

«Робота з травмами в психосоматичній гештальт-терапії :
конференція 5-6 листопада 2021 року»

15.45-16.00 ⇒ Перерва

16.00-17.30 ⇒ Дженей Вайнхолд (США)

«Підхід на основі розвитку для реабілітації груп населення,
що страждають від сучасних психічних станів»

17.30-17.45 ⇒  Закриття конференції


