
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин 

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
круглого столу 

 

«Міжгрупова взаємодія в умовах війни:  

ідентичності, картини світу, долання травми» 
 
 

 

 

 

 

 
 

9 червня 2022 р. (11.00 – 15.00) 
 

Регламент: доповіді – 10 хв.; виступи – до 3 хв. 
Робочі мови: українська, англійська 

 
 

Круглий стіл відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. Андріївська, 15, 3 поверх, Актова зала 

на платформі ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/88367041979?pwd=bjI3N3pndlJnbDNmRHFEczNqN2RTZz09 

Meeting ID: 883 6704 1979  Passcode: 558771 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88367041979?pwd=bjI3N3pndlJnbDNmRHFEczNqN2RTZz09


ВІДКРИТТЯ. Вступне слово 

Керівник проекту 
СЛЮСАРЕВСЬКИЙ Микола Миколайович  
директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 
член-кореспондент НАПН України 

Заступник директора ІСПП 
ЧУНІХІНА Світлана Леонідівна, канд. психол. н.  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
заступник директора з науково-методичної роботи 

 
ДОПОВІДІ 

 
Війна як форма вияву екстремальних міжгрупових відносин  

ЧОРНА Лідія Георгіївна, канд. психол. наук, ст. н. с.  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
завідувачка лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин 
 

Війна ідентичностей: хто кого  
ГОРНОСТАЙ Павло Петрович, докт. психол. наук, проф.  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
гол. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин 
 

Ціннісно-смислова ідентичність українців в умовах викликів війни 

ТКАЧЕНКО Олександр Анатолійович, докт. психол. наук, доцент  

Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка,  

кафедра психології, практичний психолог 

 

Взаємодія між українською та російською спільнотами: «наративні фрейми» 

майбутнього 

ЗЛОБІНА Олена Геннадіївна, докт. соціолог. наук, професор 

Інститут соціології НАН України,  

завідувачка відділом соціальної психології 

 

До проблеми життєвих цінностей людини в умовах війни 

ХОХЛІНА Олена Петрівна, докт. психол. наук, професор 

Національний авіаційний університет,  

професор кафедри авіаційної психології 

 

Медіапсихологія міжгрупової взаємодії в умовах війни: емоції, когніції, дії 
НАЙДЬОНОВА Любов Антонівна, докт. психол. н., член-кор. НАПН України  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
заступник директора з наукової роботи 

Цеглини українофобської доктрини РФ 
ЛОЗИНСЬКИЙ Олег Михайлович, канд. психол. наук  
керівник громадської організації «Львівський аналітичний дім», відп. ред. наук. 
журналу «Психологічні виміри культури, економіки, управління», підприємець 

 



Міжправославний діалог в умовах війни РФ в Україні: бажане та реальне  

КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО Ганна Михайлівна, канд. філос. наук 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 

старший науковий співробітник відділення релігієзнавства 

 

Виклики, пов’язані з наданням психологічної допомоги ВПО після посилення  

російської агресії 24 лютого 2022 року»  

ЯРЕМЕНКО Андрій, соціолог 

Компанія «Active Group», засновник  
 

Міфодрама історичного досвіду: зцілення і примирення  
ЯРЕМЧУК Оксана Василівна, докт. психол. наук, доцент  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
пр. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин 
 

Соціально-психологічні механізми колективної травматизації та зцілення в 
умовах воєнних дій  

ЛАЗОРЕНКО Борис Петрович, канд. філос. наук, ст. н. с.  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
пр. н. с. лабораторії соціальної психології особистості 
 

Особливості вияву територіальної ідентичності у міжгруповій взаємодії під 
час війни  

ПЛЕТКА Ольга Тарасівна, канд. психол. наук  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
ст. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин 
 

Територіальні виміри переживання не(безпеки) умовними соціальними групами  
ВУС Віктор Іларіонович, канд. психол. наук, доцент  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
ст. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин  
 
 

Територіальні ризики воєнного часу і міжгрупова взаємодія молоді  
КОРОБАНОВА Ольга Леонідівна, канд. психол. наук  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
ст. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин  
 

Професійне вигорання фахівців в умовах війни 

ЯКОВИЦЬКА Лада Савеліївна, докт. психол. наук, доцент 

Національний авіаційний університет, 
професор кафедри авіаційної психології 
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
 

Психологічне забезпечення психічного здоров'я особистості в умовах 

невизначеності 

ПРОЦИК Любов Сергіївна, канд. психол. наук 

Державний науково-дослідний інститут МВС України,  

науковий співробітник 



Роль життєстійкості у проявах копінг-стратегій 

ГІРЧУК Олеся Василівна, 

Національний авіаційний університет, 

Старший викладач кафедри авіаційної психології 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
 

Групова взаємодія фахової спільноти в умовах війни 

ГОРОШКО Тетяна Віталіївна, 

КЗ «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради», 

завідувачка Центру практичної психології і соціальної роботи МРЦ 

 

Притулок біженців: деструктивні практики психогігієни 
ГУНДЕРТАЙЛО Юлія Данилівна  
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
мол. н. с. лабораторії соціальної психології особистості  
 

До проблеми етнічної ідентичності та толерантності сучасного юнацтва 
ВОРОНОВА Ольга Юріївна, к. психол. н, доцент, 
Мукачівський державний університет, 
старший викладач 
БАРЧІЙ Магдалина Степанівна, 
Мукачівський державний університет, 
старший викладач 
 

Професійно значущі особистісні властивості як компонент психологічної 

підготовки до професійної діяльності пілотів цивільної авіації в умовах війни 

ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна, 

Національний авіаційний університет, 

старший викладач кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій 

 
Особливості адаптаційних властивостей військовослужбовців, які беруть 

участь у боях в умовах війни 

МУЖАНОВА Наталія Володимирівна, к. психол. наук 

Національний авіаційний університет, 

доцент кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій 

 

Manifestation of traumatic expirience in the individual’s behavior 

БАРЧІ Беата Василівна, к. психол. н,  

Мукачівський державний університет, 

доцент кафедри психології 

 
 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ 


