НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ
Лабораторія психології малих груп і міжгрупових відносин

ПРОГРАМА
Четвертого круглого столу
"Історія

в нас і ми в історії: психологія історичної пам'яті"
Спец-проєкт

"Психологія становлення політичних цінностей крізь призму історичної
пам’яті"
(з міжнародною участю)

29 жовтня 2020 р.
м. Київ
(ІСПП НАПН України, вул. Андріївська, 15,
актова зала, 3-й поверх, 10:00 – 15:00)
10:00 – 13:00

Основна
частина:
привітання,
доповіді
учасників
(проводитиметься в змішаному офлайн-онлайн-режимі).
Посилання для підключення до Zoom-відеоконференції:
https://us02web.zoom.us/j/8274960302
Ідентификатор конференції: 827 496 0302
Пароль: 747330

13:00 – 13:15

Перерва

13:15 – 15:00

Творча майстерня (проводитиметься в офлайн-режимі)

Проблематика круглого столу:
Еволюція системи цінностей свідчить про те, що вони пов'язані з
історичною пам’яттю поколінь, етапом соціальної еволюції суспільства,
трансформацією знань про політику в політичні цінності та установки.
Пропонована концепція орієнтується на побудову несуперечливої системи
соціально-політичних цінностей, які є пріоритетними для всього українського
соціуму і які інтерпретуються через систему політичної ідеології в ході
суспільного розвитку та є основою інтеграції та збереження цілісності
суспільства і країни, одним з провідних орієнтирів руху в майбутнє.
.
Основні напрями обговорення:
1.Соціально-психологічні механізми творення політичних цінностей на
основі історичної пам'яті
2.Міфотворчість як механізм творення спільного образу
майбутнього нації

позитивного

3.Роль колективного суб'єкта у створенні консолідуючого національного
міфу
4.Трипільська, скіфська та протослов'янська цивілізації як ціннісно-смислове
підгрунтя створення образу майбутнього України.
5.Проблеми і протиріччя державної політики пам’яті та цінностей масової
історичної свідомості в сучасній Україні
6.Політика і цінності в процесі формування соціально-історичної пам'яті в
сучасній Україні і Європі
7.Політична культура історичної пам’яті
українського суспільства

як

чинник

трансформації

8.Міжгрупова взаємодія: фрактальний і голографічний ефекти творення
образу майбутнього групи в складних соціальних ситуаціях
9. Взаємозв'язок тоталітарних ідеологій та колективної психотравми
10.Проблематика історичної пам'яті в медіапросторі: медіавиробництво і
медіаосвіта
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ:
СЛЮСАРЕВСЬКИЙ Микола Миколайович, директор Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України, к. психол. н.,
ст. наук. співроб., чл.-кор. НАПН України
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович, директор Інституту психології
ім. Г. С. Костюка
НАПН
України,
д. психол. н.,
професор,
дійсний член НАПН України
ВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександрович, д. психол. н., професор,
президент Асоціації політичних психологів України, г. н. с. лабораторії
психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України
СІВЕРС Зінаїда Феодосіївна, к. юрид. н., доцент, заступник директора
з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України
НАЙДЬОНОВА Любов Антонівна, д. психол. н., член-кореспондент
НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської
ради при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення
ГОЛОВАХА Євген Іванович, заст. директора з наукової роботи
Інституту соціології НАН України, д. філос. н., професор.
ДАНИЛЮК Іван Васильович, декан факультету психології Київського
національного університету ім. Т. Г. Шевченка, д. психол. н., професор.
ЯРЕМЧУК Оксана Василівна (керівник круглого столу), д. психол. н.,
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології малих
груп і міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України
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ДОПОВІДІ:
Психологічне та ідеологічне в оцінці етнополітичного минулого
ВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим Олександрович, д. психол. н., професор,
президент Асоціації політичних психологів України, г. н. с. лабораторії
психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України
vadymvas55@gmail.com
Спадкоємність державницької традиції Аратти в творенні образа
майбутнього України
ШИЛОВ Юрій Олексійович, к. істор. н., професор, вільний дослідник
ariyshiva@gmail.com
Міфотворчість майбутнього через базові архетипи люду України.
Інструмент реалізації
ДІДУХ Микола Леонтійович, віце-президент Товариства психологів
України, д. психол. н., професор кафедри психології Миколаївського
національного університету.
didukh@hotmail.com
Концепція творення спільного образу майбутнього етнокультурних
груп: державна ідеологія & національна ідея?
ЯРЕМЧУК Оксана Василівна, д. психол. н., доцент, провідний
науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових
відносин ІСПП НАПН України
yar.oxana@gmail.com
Медіапсихологія історичної пам'яті :дискурси ідентичності і травми
НАЙДЬОНОВА Любов Антонівна, д. психол. н., член-кореспондент
НАПН України, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН
України, член Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення
mediasicolo@gmail.com
Тоталітарні ідеології як підґрунтя історичних травм
ГОРНОСТАЙ Павло Петрович, д. психол. н., професор, головний
науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових
відносин ІСПП НАПН України
pavelgorn13@gmail.com
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Феномен Небесної Сотні в контексті міфу про народження
національного героя
КАРПЕНКО Зіновія Степанівна, д. психол. н., професор кафедри
психології розвитку ДВНЗ "Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
karpenkozs@ukr.net
Історичні та політичні міфи: вірити чи не вірити?
ЧОРНА Лідія Георгіївна, к. психол. н., ст. наук. співроб., в. о. завідувача
лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН
України
Lidia.Chorna@gmail.com
Психологія системоутворюючих елементів картини світу в
міфологічних уявленнях кримських татар
ОСМАНОВА Алімє Маметівна, к. психол. н., завідувач кафедри
психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини
Україна.
Uskut_84@i.ua
Зміна ціннісно - смислових основ в контексті формування
національної ідентичності
ШУСТЬ Василь Володимирович, к. пед. н., доцент, доцент
загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я
людини
Таврійського
національного
університету
імені
В. І. Вернадського
schust@i.ua
Регіональні політичні еліти Сумщини у процесі формування
історичної пам’яті регіону (на прикладі процесів декомунізації)
БЕВЗ Тетяна Анатоліївна, д. іст. н., професор, гол. наук. співроб., г. н. с.
відділу
соціально-політичної історії
Інституту політичних
і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
bevzta@bigmir.net
Історична пам'ять і колоніальний синдром
ФІНЬКО Антон Євгенович, к. філос. н., науковий співробітник відділу
філософії Інституту філософії і. Г.С.Сковороди НАН України
anton@kcpik.org.ua
Модний вінтаж та ретро-стиль як
комеморації в контексті екологічної кризи

засоби

стабілізаційної

ЛИТВИН-КІНДРАТЮК Світлана Данилівна, к. психол. н., доцент,
доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
lytvynkindr@ukr.net
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Історичний міфодизайн: принципи, завдання та психотехнології
ЗЕЛЕНІН Всеволод Володимирович, к. психол. н., доцент, доцент
кафедри політичної психології та міжнародних відносин НПУ ім. М.П.
Драгоманова
sevacello@gmail.com
Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації
ЧАПЛІНСЬКА Юлія Сергіївна, к. психол. н., старший науковий
співробітник, докторант лабораторії психології малих груп та
міжгрупових відносин ІСПП НАПН України
artemis9977@gmail.com
Соціальна політика у напрямку виховання підростаючого покоління в
складних соціальних ситуаціях
ДИШЛОВА Наталія Володимирівна, к. психол. н., науковий
співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин
ІСПП НАПН України
Natallydv@ukr.net
Триєдність буття в міфопоетиці та археології давніх культур
САЄНКО Валерій Миколайович, ст. наук. співр. Національного музею
«Пирогово»
saykolaksay@gmail.com
Колхоз и колхозники: юмор в нарративах про начальный период
колхозного строя в Литве
МАРДОСА Йонас, профессор, доктор гуманитарных наук (Литва,
г. Вильнюс)
j.mardosa@gmail.com
Особистісний міф викладача як умова та механізм формування
історичної пам’яті студентів
ЛОЗОВА Ольга Миколаївна, д. психол. н., професор, завідувачка
кафедри практичної психології Інститут людини Київського університету
імені Бориса Грінченка
Lozovolga@gmail.com
Спадщина Трипільської цивілізації: можливості та перспективи для
релігійного майбутнього України
ЗАВАЛІЙ Олександр Іванович, здобувач відділу філософії та історії
релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди
НАН України
zavke@ukr.net
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Історична перспектива розвитку етнокультурних досліджень на
сучасному етапі становлення психологічної науки в Україні
ДАНИЛЮК Іван Васильович, д. психол. н., професор, членкореспондент НАПН України, декан факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
dank07@ukr.net
ЛАРІН Дмитро Ігорович, завідувач навчальної лабораторії загальної
психології імені професора Г.І.Челпанова, факультету
психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
dmitrolarin329@gmail.com
Соціально-психологічний
супровід
ВПО: формування місцевої
ідентичності
ГУНДЕРТАЙЛО Юлія Данилівна, молодший науковий співробітник
лабораторії соціальної психології особистості ІСПП НАПН України
juligundertaylo@gmail.com
Соціально-психологічний простір поколінь: поле культури
ДОВГАНЬ Наталія Олександрівна, к. психол. н., старший науковий
співробітник лабораторії політико-правових відносин ІСПП НАПН
України
1511ndovgan@gmail.com
Формування цінностей як основа політики
ЄРМАКОВА Людмила Василівна, співзасновник та секретар
ГО "Дибинецький спадок", Экопоселення Синя Рось, Громада РОДОЛАД
ludmilaermakova2017@gmail.com
Групові феномени і групова суб'єктність в контексті історичної пам'яті

КОРОБАНОВА Ольга Леонідівна, к.психол.н., старший науковий
співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин
ІСПП НАПН України
fenixolga7@gmail.com
Регламент: доповіді – 10 хв., обговорення – 10 хв.
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
Творення спільного позитивного образу майбутнього України .на основі
історичної пам'яті
медіатор – ЯРЕМЧУК Оксана Василівна, д. психол. н., доцент
Керівник круглого столу – провідний науковий співробітник лабораторії
психології малих груп і міжгрупових відносин Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України, д. психол. н., доцент Яремчук Оксана
Василівна.
Контактна інформація:
e-mail: yar.oxana@gmail.com ;
тел.: (095) 46 166 20 ; (068) 29 11 743
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