
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Асоціація політичних 
психологів України 

 Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України 

 

 
 

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
ПРОГРАМА 

 
IХ Всеукраїнської наукової конференції 

 

 
 
 

24-25 листопада 2021 року 
м. Київ 



 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Слюсаревський Микола Миколайович, 

директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, почесний  
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ПОПЕРЕДНІ  
ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
“ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  

ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ  
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ” 

 
 

І – 29-31 травня 1995 р. 
ІІ – 13-14 листопада 1997 р. 
ІІІ – 24-26 квітня 2001 р. 
ІV – 13-14 грудня 2005 р. 
V – 23-24 жовтня 2008 р. 
VI – 12-14 жовтня 2011 р. 
VIІ – 5-6 листопада 2014 р. 
VIІІ – 12-13 жовтня 2017 р. 
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СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
1-й день, середа, 24 листопада 

9.30 Реєстрація учасників конференції 
Вранішня кава. Книжкова крамниця  

к. 5 
к. 1 

10.00 Офіційне відкриття конференції 

актова зала 
(к. 34,  ІІІ поверх) 

10.30 

Пленарне засідання 

https://us02web.zoom.us/j/85075009258?pwd=c2JXNnBCNitl
UmJseThMTFk4OTF3dz09  
Ідентификатор конференції: 850 7500 9258 
Пароль: 753895 

11.45 Кава-брейк к. 1 
 

12.00 Пленарне засідання (продовження)  

13.00 Обідня перерва  

14.00 Робота в секціях: 

Секція 1 
Актова зала 

https://us02web.zoom.us/j/8274960302?pwd=
MkVZcGE4a0ppMjdYSVlOUE9hVks3UT09 
Ідентифікатор конференції: 827 496 0302 

Пароль: 747330 

Секція 2 
к. 5  

https://us02web.zoom.us/j/81092102137?pwd=
NkdwaUZsV0N5cEhFdWxDU2gzSUtxdz09  
Ідентифікатор конференції: 810 9210 2137 

Пароль: 487720 

16.00 Кава-брейк к. 1 

16.30 
Майстер-клас «Алгоритм оцінки невербальних сигналів 
у політичних переговорах» (ведучий В.В. Кім) 

актова зала 
(к. 34, ІІІ поверх) 

 
Регламент: 
 

• Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

• Доповідь на секціях – до 10 хв. 

• Виступи – до 3 хв. 

https://us02web.zoom.us/j/85075009258?pwd=c2JXNnBCNitlUmJseThMTFk4OTF3dz09
https://us02web.zoom.us/j/85075009258?pwd=c2JXNnBCNitlUmJseThMTFk4OTF3dz09
https://us02web.zoom.us/j/8274960302?pwd=MkVZcGE4a0ppMjdYSVlOUE9hVks3UT09
https://us02web.zoom.us/j/8274960302?pwd=MkVZcGE4a0ppMjdYSVlOUE9hVks3UT09
https://us02web.zoom.us/j/81092102137?pwd=NkdwaUZsV0N5cEhFdWxDU2gzSUtxdz09
https://us02web.zoom.us/j/81092102137?pwd=NkdwaUZsV0N5cEhFdWxDU2gzSUtxdz09
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СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
2-й день, четвер, 25 листопада 

9.30 Вранішня кава. Книжкова крамниця к. 1 
(І поверх) 

10.00  Майстер-клас «Історичний 
міфодизайн: психотехнології 
трансформації національної 
пам'яті» (ведучий В.В. Зеленін) 
 

к.5 

11.00 

Майстер-клас «Вірусофобія vs 
вакцинофобія: соціодрама на тему 
колективної травми у зв’язку з 
пандемією» (ведучий П.П. Горностай)  

Актова зала 
13.00 Обідня перерва 

14.00 

Круглий стіл «Український міф: втеча від реальності чи сучасна 
інформаційна зброя?» (модератор В.В. Зеленін)  
 
Підключитися онлайн: 
https://us02web.zoom.us/j/87078426885?pwd=MUhySWlDMzZlYVNzQjdXSWtjTVdFQT09  
Ідентифікатор конференції: 870 7842 6885 
Пароль: 182140 

к. 5 
15.45 Кава-брейк к.1 

16.00  

Круглий стіл «Саморегуляція медіа і демократія: політико-психологічні 
перспективи» (модератор Л.А. Найдьонова) 

 
Підключитися онлайн: 
https://us02web.zoom.us/j/89820939453?pwd=ZFVXY1FrZWpaYXpUS1I3YmRTbE0yUT09  
Ідентифікатор конференції: 898 2093 9453  
Пароль: 731096 

18.00 
Закриття конференції актова зала 

(к. 34, ІІІ поверх) 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/87078426885?pwd=MUhySWlDMzZlYVNzQjdXSWtjTVdFQT09
https://us02web.zoom.us/j/89820939453?pwd=ZFVXY1FrZWpaYXpUS1I3YmRTbE0yUT09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Губеладзе Ірина  Гурамівна,  

президент Асоціації політичних психологів України, голова Ради молодих вчених НАПН 
України, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, к.психол.н,  
 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Кремень Василь Григорович, 

президент НАПН України, дійсний член НАН і НАПН України, доктор філософських 
наук, професор 

Рафальський Олег Олексійович, 
віце-президент. НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, чл.-кор. НАН України, дійсний член НАПН 
України, доктор історичних наук, професор 

Максименко Сергій Дмитрович, 
академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 
НАПН України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 
президент Товариства психологів України, дійсний член НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор 

Данилюк Іван Васильович,  
декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор  

Чижевський Сергій Олександрович,  
начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної 
гвардії України 
 

ДОПОВІДІ 

Зміст і динаміка уявлень українського суспільства про національні символи 
Слюсаревський Микола Миколайович, чл.-кор. НАПН України, к. психол. н., директор 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, почесний президент 
Асоціації політичних психологів України, віце-президент Товариства психологів України 

Колективне почуття власності до країни як основа формування громадянської 
ідентичності 
Губеладзе Ірина  Гурамівна, к.психол.н., президент Асоціації політичних психологів 
України, голова Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник 
лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 

Психопатологія політики: Гібрис-синдром і божевільне суспільство (англ. мовою) 
Молчанова Олена, MD (Псіхіатрія), професор кафедри соціальних наук Факультету 
психології Американського університету Центральної Азії (Бішкек, Киргизька 
Республіка) 

Цифрові платформи та їхній вплив на політичну сферу 
Подгорна Вікторія Валентинівна, к. філософ. н., народний депутат України, 
член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Психологія розуміння політики 
Траверсе Тетяна Михайлівна, д. психол.н., професор, професор кафедри соціальної 
психології факультету психології Київського національного університету імені  Тараса 
Шевченка 

Особливості підготовки політичних психологів у закладах освіти 
Андрущенко Тетяна Вікторівна, д. філософ.н., професор, завідувач кафедри 
політичної психології та міжнародних відносин факультету психології Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Просторові виміри соціальних уявлень української молоді про благополуччя 
Дроздов Олександр Юрійович, д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, 
вікової та соціальної психології імені М.А. Скока Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 
Секція № 1. Нові завдання політичної психології в контексті реформування 
українського суспільства, зовнішньої військової агресії та пандемії COVID-19 
 
Модератор: Чуніхіна Світлана Леонідівна, к. психол. н., заступник директора 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент 
Асоціації політичних психологів України 
Секретар: Нестеренко Ірина Ігорівна, здобувач  ступеня PhD Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України 

Теоретично-методологічні засади дослідження колективної інтуїції як механізму 
прогнозування подій суспільного життя: суб’єктно-вчинковий підхід 

Татенко Віталій Олександрович, член-кореспондент НАПН України, д. психол. н., 
професор, головний науковий співробітник  лабораторії методології психосоціальних і 
політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 

Український ціннісний контекст визначення винуватців корупції 
Васютинський Вадим Олександрович, д. психол. н., професор, головний науковий 
співробітник  лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

Травма жертви і травма агресора в міжгрупових конфліктах 
Горностай Павло Петрович, д. психол. н., професор, головний науковий співробітник  
лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

Психологічний підхід до прогнозування макросоціальних процесів: п’ятифакорна 
модель суспільного розвитку 
Жовтянська Валерія Вікторівна, д.психол.н., с.н.с., старший науковий співробітник 
лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Етичні засади діяльності політичного психолога 
Чуніхіна Світлана Леонідівна, к. психол. н., заступник директора Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент Асоціації 
політичних психологів України 

Дві хвилі пандемії: порівняльний аналіз соціальних та політичних очікувань 
українців 

Кочубейник Ольга Микколаївна, д. психол. н., провідний науковий співробітник 
лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 
Яровий Дмитро Олександрович, к. психол. н., менеджер проєктів Департаменту 
публічної політики та врядування Університету «Київська школа економіки» 

Протиставлення «ми – вони» в міжгруповій взаємодії: особливості, загрози, 
можливості для порозуміння 
Кухарук Ольга Юріївна, к.психол.н., науковий співробітник лабораторії методології 
психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України
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Особливості підготовки політичних психологів в online режимі  
Ковчина Ірина Михайлівна, д. пед. н., професор кафедри політичної психології та 
міжнародних відносин факультету психології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Відмежування від конкурентів як механізм формування політичного іміджу  
Рибаченко Віктор Федорович, віце-президент Асоціації політичних психологів 
України, політичний експерт, доцент кафедри зв'язків із громадськістю та реклами 
Київського національного університету культури та мистецтв 

Соціальна солідарність в контексті пошуку шляхів досягнення і збереження 
цілісності суспільства: міждисциплінарний аналіз  

Палагнюк Ольга Василівна, к.психол.н., асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

Хто владарює в Україні, або Як «олігархат», «кухарат» і волонтерський рух 
перетворити на демократію громадянського суспільства? 

Моргун Володимир Федорович, к.психол.н., почесний професор кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, голова 
Полтавського відокремленого підрозділу АППУ 

Активізація  ідентифікації з групою як чинник підвищення рівня прояву 
структурних компонентів політичної  культури молодої особи 

Блозва Павло, к. психол. н., Український католицький університет 

Вплив ЗМІ на електоральну поведінку виборців 
Співак Дмитро Мирославович, старший викладач кафедри політичної психології та 
міжнародних відносин факультету психології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Особливості моральної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій  
Василець Катерина Віталіївна, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

Продукування колективної відповідальності через неперсоніфіковану систему 
виборів 
Шидловський Андрій Миколайович, психолог, член Асоціації політичних психологів 
України 

"А ти зможеш? Ти ж контужений?" До поняття соціальної дискримінації і 
стигматизації у ставленні до Суб’єкта Солдата.  
Циганенко Галина Валентинівна, к. психол. н., доцент Державного університету 
економіки та технологій. 
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Секція № 2. Політико-психологічні проблеми розвитку освіти, соціалізації молоді, 
інформаційної безпеки та подолання гендерно зумовленого насильства 

 
Модератор: Жадан Ірина Василівна, к.психол.н., с.н.с., завідувач лабораторії 
психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 
Секретар: Діброва Валерія Анатоліївна, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України 
 

Реалії та перспективи соціально-психологічної роботи з жінками, які постраждали 
від гендерно зумовленого та домашнього насильства 
Кальницька Катерина Сергіївна, к.психол.н., доцент,  віце-президент Асоціації 
політичних психологів України, член правління ГО «Спілка жінок м. Чернігова» 

Зв’язок особливостей планування життєвого шляху з рівнем невротизації у жінок 
різних сексуальних орієнтацій 
Луценко Олена Львівна,  д.психол.н., доцент, завідувач кафедри прикладної психології, 
керівник лабораторії психодіагностики факультету психології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
Габелкова Ольга Євгенівна, к. психол. н., старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Інформаційна безпека середовища як чинник розвитку громадянської 
компетентності молоді 

Жадан Ірина Василівна, к.психол.н., с.н.с., завідувач лабораторії психології політичної 
поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Розробка та апробація опитувальника «Діагностика зрілості та типу громадянської 
ідентичності особистості» 
Петровська Інга Ростиславівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри психології 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Здійснення політичного вибору залежно від образів членів родини 
Зімовін Олексій Іванович, к. психол. н., віце-президент Асоціації політичних психологів 
України 

Негативні психічні стани та реакції працівників поліції в екстремальних умовах 
службової діяльності 
Процик Любов Сергіївна, к. психол. н. науковий співробітник Державного науково-
дослідного інституту МВС України 

Громадська компетентність молоді в контексті сучасних трансформацій в 
освітньому процесі 

Позняк Світлана Іванівна, к.психол.н., с.н.с., старший науковий співробітник 
лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу: структура та 
алгоритми дій 

Довгань Наталія  Олександрівна, д.психол.н., доцент, старший науковий співробітник 
лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України
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Деякі аспекти дослідження ставлення молоді до кіборгізації людського тіла 
Чаплінська Юлія Сергіївна, к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії 
психології масових комунікацій та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 
Казначаєв Максим Вʼячеславович, здобувач ступеня PhD Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Психологічні бар’єри звернення за допомогою транс*персон 
Мяленко Вікторія Володимирівна, к.психол.н., старший науковий співробітник 
лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 

Психологічні особливості використання соціальних медіа студентською молоддю 
Остапенко Ірина  Віталіївна, к.психол.н., старший науковий співробітник 
лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

Групова приналежність та групова взаємодія в сучасному суспільстві 
Коробанова Ольга Леонідівна, к.психол.н., старший науковий співробітник 
лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 

Особливості застосування арт-терапії в соціально-психологічному супроводі ВПО 
Гундертайло Юлія Данилівна, молодший науковий співробітник лабораторії 
соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 

Визначення рівня цифрової компетенції як необхідної навички при переході до 
цифрової держави 

Ронжес Олена Євгеніївна, магістр психології, магістр економіки, здобувач ступеня 
PhD Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Самовизначення молоді в умовах виборчого процесу: когнітивний компонент 
Корсакевич Святослав Сергійович, здобувач PhD Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 
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КРУГЛІ СТОЛИ 

 
УКРАЇНСЬКИЙ МІФ: ВТЕЧА ВІД РЕАЛЬНОСТІ ЧИ СУЧАСНА 
ІНФОРМАЦІЙНА ЗБРОЯ? 
25 листопада 2021 року 
14.00-16.00 
Підключитися онлайн: 
https://us02web.zoom.us/j/87078426885?pwd=MUhySWlDMzZlYVNzQjdXSWtjTVdFQT09  
Ідентифікатор конференції: 870 7842 6885 
Пароль: 182140 
 
Модератор: Всеволод Зеленін, професор кафедри політичної психології та міжнародних 
відносин Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Заслужений 
працівник освіти України, PhD. 
 

Питання для обговорення: 
- Міф як консолідуючий фактор історичної пам’яті та зброя масового 

психологічного ураження 
- Міфотворчість колективного суб’єкту та професійний міфодизайн у медіа-

дискурсі постмодерну та метамодерну 
- Міф як семіотичний, психолінгвістичний та психосемантичний феномен: 

світовий та український досвід 
- Міфотворчість як психологічний механізм у створенні для мас спільного 

минулого, синергічного теперішнього та жаданого майбутнього 
- Психотехнології державотворчого міфодизайну та інформаційного тероризму у 

сучасних інформаційних, семантичних, смислових, когнітивних та культурних війнах 
- Міфотворчий сторітелінг та наративний підхід у стратегічних комунікаціях, 

державному управлінні, сучасній освіті, науці, культурі, мистецтві та військовій справі 
- Гранд-наратив як універсальний концепт медіареальності: політико-

психологічний вимір дослідження 
- Геополітичний міфодизайн у сучасних проектах глобального впливу: 

метавсесвіт, система соціального кредиту, створення архітектури вибору (nudge theory) та 
ін. 

- Міфотехнології управління громадською думкою у цифровому просторі: 
астротурфінг, user-generated content, постфольклор, гейміфікація, кліпова культура, 
перфоматизація та ін. 

- Homo Μύθος та Digital Native: когнітивні, аксіологічні та світоглядні особливості 
Net Generation громадян України 
 

Учасники дискусії: 
Андрій Окара, політичний філософ, к. ю. н.  
Рена Марутян, доцент кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового 
Інституту публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса Шевченка, д. н. 
з державного управління  
Юрій Шайгородський, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, д. п. н., професор 
Ілля Ягіяєв, асистент кафедри експериментальної та прикладної психології КНУ імені 
Тараса Шевченка, к.психол.н., доцент 
Світлана Чуніхіна, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, віце-президент Асоціації політичних психологів України, к.психол.н.

https://us02web.zoom.us/j/87078426885?pwd=MUhySWlDMzZlYVNzQjdXSWtjTVdFQT09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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Оксана Яремчук, провідний співробітник лабораторії психології малих груп і 
міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 
д.психол.н. 
Антон Фінько, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії 
ім. Г.С.Сковороди НАН України, к.філософ.н. 
Василь Шусть, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини 
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, к. пед. н., доцент  
Володимир Рак, старший науковий співробітник Національного центру народної 
культури "Музей Івана Гончара" 
Вадим Перегуда, науковий співробітник Київського літературно - меморіального музею 
Максима Рильського 
Святослав Корсакевич, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 
Олена Лозовська, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 
САМОРЕГУЛЯЦІЯ МЕДІА І ДЕМОКРАТІЯ: ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ 
25 листопада 2021 р.  
16.00-18.00 
Підключитися онлайн: 
https://us02web.zoom.us/j/89820939453?pwd=ZFVXY1FrZWpaYXpUS1I3YmRTbE0yUT09   
Ідентифікатор конференції: 898 2093 9453   
Код доступу: 731096 
 
Модератор: Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи ІСПП, член 
Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, 
президент Української асоціації медіапсихологів і медіапедагогів, доктор психологічних 
наук, член-кореспондент НАПН України  

 
Вітальне слово  

Микола Слюсаревський, директор Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, почесний президент Асоціації політичних психологів України, віце-
президент Товариства психологів України, чл.-кор. НАПН України, к. психол. н. 

 
Про підтримку медіаруху і відзнаки АППУ для журналістів 

Ірина Губеладзе,  президент Асоціації політичних психологів України, старший 
науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, к. психол. н. 

 
Європейські цінності. Важливість державної комунікації як елементу 
медіаграмотності 

Олександр Ободович, начальник Управління телебачення і радіомовлення, європейської 
та євроатлантичної інтеграції Держкомтелерадіо 

 
Довіра до медіа і стійкість демократичних режимів  

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень 
«Пента», кандидат філософських наук, доцент 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0023405
https://www.facebook.com/385720331628360/posts/1447911425409240/
https://us02web.zoom.us/j/89820939453?pwd=ZFVXY1FrZWpaYXpUS1I3YmRTbE0yUT09
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Якісні медіа - запорука довіри суспільства до держави  
Марина Сингаївська, заступник генерального директора Українського національного 
інформаційного агентства «Укрінформ» 
 

Потреба в якісних медіа: думки вчителів Донецької і Луганської областей на 
восьмому році війни (результати досліджень) 

Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді 
України з питань телебачення і радіомовлення, Президент Української асоціації 
медіапсихологів і медіапедагогів, д. психол. н., чл.-кор.НАПН України  

 
Система саморегулювання медіа як іспит на рівень демократії 

Роман Кіфлюк, незалежний медіа експерт, тематичний ментор програми ITP у 
Східній Європі «Регулювання медіа в умовах демократії», консультант International 
Media Support (IMS) 

 
Етичні стандарти в українській журналістиці: порушена система координат 

Олена Демченко, доктор філософії з медіа і комунікацій, старший викладач 
Могилянської школи журналістики, менеджер медіапроєктів Інституту розвитку 
регіональної преси 

 
Медійна громадськість України як суб'єкт саморегуляції 

Діана Дуцик, виконавчий директор ГО «Український інститут медіа та 
комунікації», заслужений журналіст України, к.філол. н. 

 
Протидія дезінформації, операції впливу, нарративи: роль громадських обʼєднань та 
активістів 

Ольга Гужва, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, медіаексперт, 
директор онлайн радіо ЗІР, співзасновник Консорціуму ветеранських організацій Сходу 

 
«Інтерпретативні спільноти» та їх роль у деміфологізації медіапростору 

Ольга Сусська, д. соціол. н., професор кафедри зв’язків з громадскістю Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 
 

Роль україномовної газети у політико-психологічному єднанні української діаспори 
в США з Україною 

Віктор Рибаченко, віце-президент Асоціації політичних психологів України, 
політичний експерт, доцент кафедри зв'язків із громадськістю та реклами Київського 
національного університету культури та мистецтв 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ 

24 листопада 16:30 – 18:00 

Майстер-клас «Алгоритм оцінки невербальних сигналів у політичних переговорах» 

Ведучий: Кім Валентин Володимирович, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України, психолог-практик, експерт-аналітик в сфері 
бізнес-переговорів та корпоративного менеджменту, член Асоціації політичних 
психологів України  

25 листопада 10:00-13:00 

Майстер-клас «Історичний міфодизайн: психотехнології трансформації 
національної пам'яті» 

Ведучий: Зеленін Всеволод Володимирович, к. психол. н., професор кафедри 
політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ імені 
М. П. Драгоманова  

25 листопада 11:00-13:00 

Майстер-клас «Вірусофобія vs вакцинофобія: соціодрама на тему колективної 
травми у зв’язку з пандемією» 

Ведучий: Горностай Павло Петрович, д. психол. н., професор, головний науковий 
співробітник лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України 
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Учасники дискусій 
Арбатов Ігор, магістр психології 
Беспалов Олександр, політолог 
Бєлавін Сергій, к. психол. н., Таврійський національний університет імені 
В.І.Вернадського 
Бєлавіна Тетяна, к. психол. н., Таврійський національний університет імені 
В.І.Вернадського 
Бурдейна Анна, студент Київського національного університету імені  Тараса Шевченка 
Вдовін Вадим, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Гавриловська Ксенія, к. психол. н. Житомирського державного університету ім. І. Франка 
Годованець Оксана, психолог 
Горська Галина, к. психол. н., Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка 
Гриценок Людмила, м. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 
Дворник Марина, к. психол. н., завідувач кафедри соціальної психології особистості 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
Дерябіна Альона, бакалавр психології 
Дишлова Наталія, к. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України 
Діброва Валерія, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 
Краснякова Алла, н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
Лазоренко Борис, к. філос. н., с.н.с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 
Ларіна Тетяна, к. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України 
Лещенко Марина, Національний університет «Чернігівська політехніка» 
Лозовська Альона, графічний дизайнер 
Маляненко Вікторія, к. психол. н., Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка 
Мирончак Катерина, к. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України 
Міненко Ольга, к. психол. н., Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка 
Нестеренко Ірина, здобувач ступеня PhD Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 
Пащенко Віктор, к. психол. н., Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) 
Романюк Марія, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Ситнікова Наталія, магістр психології 
Статкевич Віта, магістр психології  
Титаренко Тетяна, дійсний член НАПН України, д. психол. н., професор, г.н.с. 
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 
Цеба Ірина, психолог 
Цукур Ольга, к. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 
Чорна Лідія, к. психол. н., завідувач лабораторії психології малих груп і міжгрупових 
відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 


