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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції 

з міжнародною участю 
«МЕДІАТВОРЧІСТЬ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: 

ПРОТИСТОЯННЯ МЕДІАТРАВМІ»,
яка відбудеться 25 червня 2021 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

В умовах нових цивілізаційних викликів та проблем особливо актуальним
стає аналіз медійного середовища, його ризиків та переваг.  Пандемія COVID-19
стимулювала  дистанційні  формати  взаємодії,  роботи  і  навчання.  Зростають
ризики тотального  входження віртуальності  у  повсякденне  життя.  З’являються
нові  аспекти  медіатравматизації,  що  потребує  розробки  медіатворчих  засобів
протистояння деструктивним інформаційним впливам як на дітей та молодь, так і
на  дорослих. 

Інститут  соціальної  та  політичної  психології  НАПН  України  запрошує
науковців,  практичних  психологів,  працівників  системи  освіти,  медіапедагогів,
представників  громадських організацій,  спеціалістів з  інформаційної  безпеки,  з
психологічного  здоров’я  взяти  участь  у  роботі ІV  Всеукраїнської  наукової
інтернет-конференції з  міжнародною  участю  «Медіатвoрчість  в  сучасних
реаліях:  протистояння  медіатравмі».  До  участі  у  Конференції  також
запрошуємо наукову молодь.

Мета конференції – об’єднання зусиль вчених та практиків для розробки
рекомендацій  науковій  спільноті  та  системі  освіти  щодо  осмислення  нових
реалій,  розв’язання найгостріших  проблем,  створення  психологічних  засобів
профілактики  та  захисту  від  деструктивних  медіавпливів  засобами
медіатворчості. Обмін досвідом між фахівцями різних сфер сприятиме розвитку
медіаосвітнього руху. 

Конференція  відбудеться  у  форматі  zoom-зустрічі  25  червня  2021 р.
Передбачається випуск збірника матеріалів конференції. 

Заявки та матеріали мають 
бути надіслані організаторам конференції до

18 ЧЕРВНЯ 2021 року (включно)



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
● Медіаосвіта та дитяча медіатворчість. 
● Здоров’язберігаючий потенціал медіаосвіти.
● Психологічні феномени і медіапрактики в умовах пандемії COVID-19.
● Дистанційна освіта: медіатравма чи медіатворчість?
● Діагностика  медіаграмотності  та  методи  оцінки  ефективності

медіаосвіти.
● Психологічні проблеми інформаційної безпеки.
● Судово-психологічна експертиза негативного впливу медіа.
● Кіберпсихологія та технологічні інновації.
● Психологічна допомога та медіаресурси.

ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО:

1. Заповнити електронну заявку окремо на кожного учасника:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSew8dYLMUlAA8o8Z9pbVZd8QTnrK_2bS1JJN01UgDKor0J9G
w/viewform 

Просимо  звернути  Вашу  увагу  на  те,  що  можливість  подавати  заявки,
вносити зміни у програму конференції є до 18 червня 2021 року. Після закінчення
зазначеного терміну такої можливості не буде. 

2. Zoom-зустріч  розпочнеться  25  червня  о  10:00.  Формат  виступу
передбачає доповідь до 10 хвилин. Після конференції відеовиступи будуть
розміщені  на  youtube-каналі  лабораторії  медіапсихології  та  медіаосвіти:
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UC  9  eZqcjlE  7  f  _  Myyfy  6  oC  5  nA  /  videos   

Ідентифікатор  конференції  та  код  входу  буде  надіслано  зареєстрованим
учасникам на e-mail за день до початку конференції. 

3. Надіслати матеріали для участі у конференції (тези та квитанція про сплату
оргвнеску)  можна  на  електронну  пошту:  mediapsylab2017@gmail.com з
темою листа: «ІV Конференція «Медіатворчість проти медіатравми».

4. Оформлення матеріалів.   

Тези (Іванов_АА_назва_тез.doc/docx)  публікуються  у  авторській  редакції,
тому  прохання  звернути  особливу  увагу  на  їх  оформлення,  оскільки  це  буде
свідчити  про  самоповагу  і  повагу  до  організаторів  та  учасників  конференції.
Мови, якими приймаються тези – українська, російська, англійська. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг  тез  до  5-х  сторінок,  формату  А4.  Текст  має  бути  набраний  у

текстовому редакторі MS Word. Розмір шрифту основного тексту – 14 пт (Times
New Roman); розмір шрифту даних про авторів, анотацій, списку джерел – 12 пт.
Стиль «Звичайний»; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання –
по ширині. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
Граничні  розміри  таблиць  та  малюнків  у  тексті  (104x170)  мм,  назву  таблиці

https://www.youtube.com/channel/UC9eZqcjlE7f_Myyfy6oC5nA/videos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8dYLMUlAA8o8Z9pbVZd8QTnrK_2bS1JJN01UgDKor0J9Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8dYLMUlAA8o8Z9pbVZd8QTnrK_2bS1JJN01UgDKor0J9Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8dYLMUlAA8o8Z9pbVZd8QTnrK_2bS1JJN01UgDKor0J9Gw/viewform


розміщувати  над  таблицею  (вирівнювання  «за  правим  краєм»,  курсив).  Назви
малюнків – під малюнком. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. 

Елементи  заголовку: у  першому  рядку  –  ініціали  та  прізвище  автора
(авторів),  науковий  ступінь,  вчене  звання  (вирівнювання  «за  правим  краєм»,
шрифт «курсив + живний»); наступний рядок – посада, навчальний заклад, місто
(вирівнювання «за правим краєм», шрифт «курсив»); наступний рядок – назва тез/
статті  (вирівнювання  «по  центру»,  заглавними  літерами,  жирний  шрифт);
наступний рядок – текст анотації та ключові слова українською (вирівнювання
«по ширині»). 

Ключові  елементи  основного  тексту  тез:  постановка  проблеми,  мета,
виклад  основного  матеріалу,  висновки.  За  потреби  список  літератури
(вирівнювання  «за  лівим  краєм»,  шрифт  «курсив»)  та  цитування  у  тексті
(Прізвище автора, рік) тез оформляється відповідно  до бібліографічного стилю
APA.  Рекомендовано  користуватися  автоматизованим  онлайн-сервісом
http://www.citethisforme.com/. Джерела в переліку не нумеруються і наводяться
за алфавітом. 

Збірник  матеріалів  в  електронному  вигляді  буде  опубліковано  на  сайті
лабораторії  –  http://mediaosvita.org.ua/ і  в  електронній  бібліотеці  НАПН
України.

Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів!

5. Учасники  конференції  по  її  закінченню  отримають  електронні
сертифікати. 

6. Організаційний  внесок  конференції  становить  150  грн.  Після  реєстрації
реквізити будуть надіслані учасникам на пошту. 

Робочі мови – українська, англійська.

За довідками звертайтеся до: 
Кузін Константин +380978095395 (Viber, Telegram)
Гунтик Ксенія +380506588500 (Whats App, Viber)

Долучайтеся  до  цієї  події  на  платформі  Facebook:
https://fb.me/e/dK5E84dTJ 

До зустрічі на конференції!

http://mediaosvita.org.ua/uk/
http://www.citethisforme.com/
https://fb.me/e/dK5E84dTJ

