
Конференція проводиться за підтримки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Мета конференції: обговорення проблем та перспектив розвитку питань психології масо-
вих комунікацій, політичної та медіапсихології, пошук рішень з актуальних проблем 
сучасної психологічної науки, встановлення контактів між вченими, обмін науковими 
результатами і дослідницьким досвідом.

Порядок роботи конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція з медіапсихології

«МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: МЕТАМОРФОЗИ 
МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ»

15 квітня 2019 року

12:00-18:00

приміщення Центрального корпусу 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 
(вул. Пирогова 9, 340 аудиторія)

12.30-14.00 – доповіді й виступи

14.00-15.00 – перерва на обід

11.00-12.00 – реєстрація учасників 
   конференції

12.00-12.30 – відкриття конференції та 
   вітальні звернення

16.30-17.45 – круглий стіл

17.45-18.00 – підбиття підсумків конференції, 
   прийняття резолюції

15.00-16.15 – майстер-класи

16.15-16.30 – перерва на каву

Регламент роботи:
Виступи й доповіді – до 15 хв.
Майстер-класи – 30-35 хв.

Робочі мови конференції:

UA RU EN



1 Реєстрація учасників науково-практичної конференції, книжкова лавка 11.00-12.00

2 Офіційне відкриття конференції:

Вітальне слово проректора з наукової роботи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктора фізико-математичних наук, 
професора Торбіна Григорія Мирославовича

12.00-12.10

3 Вітальні звернення від організаторів конференції:

• Декана факультету психології, завідувачки кафедри теоретичної та консуль-
тативної психології Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, доктора психологічних наук, «Заслуженого діяча науки і 
техніки України», професора Булах Ірини Сергіївни

• Заступника директора з наукової роботи, завідувачки лабораторії психоло-
гії масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психо-
логії НАПН України, члена Громадської ради при Національній раді України з 
питань телебачення і радіомовлення, члена-кореспондента НАПН України, 
доктора психологічних наук, професора Найдьонової Любові Антонівни

• Завідувачки кафедри політичної психології та соціально-правових техноло-
гій факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова, доктора політичних 
наук, професора Андрущенко Тетяни Вікторівни

• Доцента кафедри політичної психології та соціально-правових технологій 
Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидата психологічних 
наук, доцента Зеленіна Всеволода Володимировича

12.10-12.30

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:

План заходу

Сучасні проблеми розвитку та форму-
вання особистості в умовах агресивного 
інформаційного середовища.

Медіа-дискурс: вплив новітніх ЗМІ на 
індивідуальну та масову свідомість.

Психологічні практики взаємодії та спіл-
кування людей у соціальних медіа: кон-
структивні й деструктивні наслідки.

Ідеологічний менеджмент: наукові кон-
цепції та психотехнології міфодизайну та 
інформаційного тероризму у медіаре-
альності.

Медіабезпека: критичне мислення та 
психологічна стійкість в умовах гібрид-
ного впливу.

Медіатравма: специфіка надання кон-
сультативної допомоги та психологічна 
реабілітація.

Медіатерапія та медіареабілітація: прин-
ципи та практика створення медіа-про-
дуктів для переміщених осіб, біженців, 
ветеранів та учасників АТО.

Медіасоціалізація та медіаосвіта: фор-
мування медіа-грамотності у середній та 
вищій школі.

Медіакультура: формування суспільної 
свідомості та соціалізація особистості 
інформаційно-комунікативними засоба-
ми.

Держава й суспільство в глобальному 
медіа-просторі: культурна політика як 
детермінанта політичної культури.

Аксіологічні аспекти професійної діяль-
ності політичних та медіа-психологів.

Інноваційні підходи професійної підго-
товки політичних та медіа-психологів.



• Полегкий Олексій Миколайович – доктор політичних наук, науковий дослід-
ник Канадського інституту українських студій (КІУС) Альбертського універси-
тету (Едмонтон, Канада) та член відділу досліджень політичних комунікацій 
Антверпенського університету (Бельгія).
Тема доповіді: Символічний та дискурсивний виміри пропаганди в медіатизо-
ваному світі

• Тараненко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, професор, заві-
дувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького націо-
нального університету імені Василя Cтуса (Вінниця)
Тема доповіді: Міфологізація свідомості засобами пропаганди

• Марутян Рена Рубенівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафе-
дри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 
Національної академії державного управління при Президентові України.
Тема доповіді: Мова війни або мова ворожнечі: смисловий вимір медіа-дис-
курсу

• Курбан Олександр Васильович – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри реклами 
та зв’язків із громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка, 
керуючий партнер PR-агенції «АНТ».
Тема доповіді: Парадигма сучасних гібридних технологій: хай-тек, хай-х'юм, 
хай-сенсоро.

• Зеленін Всеволод Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій 
Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова
Тема доповіді: Медіапсихологічна практика: культурна політика як детер-
мінанта політичної культури

Майстер-клас «Медіапсихологія і медіакультура в професійній підготовці 
педагогів: як підвищити здатність особистості і суспільства протидіяти 
маніпуляціям гібридної війни» – доктор психологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, 
завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інсти-
туту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради 
при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 
Найдьонова Любов Антонівна

Майстер-клас «Міфодизайн як сучасна психотехнологія інформаційного 
менеджменту» – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психоло-
гії НПУ ім. М.П. Драгоманова Зеленін Всеволод Володимирович

Кава-брейк (перерва), книжкова лавка

Обідня перерва

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

5 14.00-15.00

6 15.00-15.40

7 15.40-16.15

8 16.15-16.30

4 12.30-12.45Виступи доповідачів:

• Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, професор, чле-
на-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, заві-
дувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при 
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.
Тема доповіді: Розвиток медіапсихології і медіаосвіти як стратегічна відповідь 
на деструктивні інформаційно-психологічні впливи



Вітальні звернення від організаторів конференції:

• Декана факультету психології, завідувачки кафедри теоретичної та консуль-
тативної психології Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, доктора психологічних наук, «Заслуженого діяча науки і 
техніки України», професора Булах Ірини Сергіївни

• Заступника директора з наукової роботи, завідувачки лабораторії психоло-
гії масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психо-
логії НАПН України, члена Громадської ради при Національній раді України з 
питань телебачення і радіомовлення, члена-кореспондента НАПН України, 
доктора психологічних наук, професора Найдьонової Любові Антонівни

• Завідувачки кафедри політичної психології та соціально-правових техноло-
гій факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова, доктора політичних 
наук, професора Андрущенко Тетяни Вікторівни

• Доцента кафедри політичної психології та соціально-правових технологій 
Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидата психологічних 
наук, доцента Зеленіна Всеволода Володимировича

Доповідачі: 
• Василенко Людмила Вікторівна – завідувачка сектору з питань європейсь-
кої інтеграції Міністерства інформаційної політики України. 
Тема виступу «Медіаосвіта населення як важлива частина інформаційної 
безпеки країни»

• Шайгородський Юрій Жанович – доктор політичних наук, кандидат психо-
логічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та 
історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, віце-президент Асоціації політичних наук України. 
Тема виступу «Медіапсихологічний чинник конструювання політичної реаль-
ності»

• Васютинський Вадим Олександрович – доктор психологічних наук, профе-
сор, президент Асоціації політичних психологів України, головний науковий 
співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН. 
Тема виступу: «Уникання відвертого діалогу – погана традиція української 
влади».

• Траверсе Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної психології Факультету психології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. 
Тема виступу «Ціннісні детермінанти професійної діяльності політичного пси-
холога»

• Карпенко Олександр Валентинович – доктор наук з державного управлін-
ня, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України. 
Тема виступу «Медіа-технології впливу на несвідоме».

• Бойко Анжела Іванівна – доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологіч-
ного університету (Черкаси). Тема виступу «Медіаконтент як фактор 
гуманітарної безпеки держави»

• Піщанська Вікторія Миколаївна – доктор культурології, доцент КЗВО 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної 
ради», регіональний координатор всеукраїнського експерименту з упровад-
ження медіаосвіти (Дніпро). 
Тема виступу: «Про досвід впровадження медіаосвіти і запит системи післяди-
пломної освіти до медіапсихологічної підготовки майбутніх вчителів».

• Тараненко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, професор, заві-
дувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького націо-
нального університету імені Василя Cтуса (Вінниця). 
Тема виступу «Про досвід проекту «Вивчай і розрізняй»

• Мойса Богдан Степанович – аналітик правозахисного департаменту 
Docudays UA, аналітик правозахисного департаменту Docudays UA, аналітик 
Української Гельсінської спілки з прав людини

Дискусійний круглий стіл «ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ МЕДІАПСИХОЛОГІЇ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР».

Модератори:
Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, 
завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інсти-
туту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради 
при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Зеленін Всеволод Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій 
Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

9 16.30-17.45



Участь у проекті БЕЗКОШТОВНА. 

Попередня реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА
(реєстрація за посиланням 
media-psychology.ideology.in.ua),
питання за тел. +38 096 987 11 94 (Марія)

За результатами конференції планується видання матеріалів: тез та статей.
До 14 квітня просимо надіслати тези 1-4 стор. (інтервал 1,5) та/або статті від 12 стор. на адресу 
mediapsylab2017@gmail.com Тема: «ТЕЗИ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)» або 
«СТАТТЯ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)»

За результатами Конференції відібрані оргкомітетом тези (Організатори Конференції залишають за собою 
право не приймати матеріали, що не відповідають вимогам або тематиці Конференції) будуть сформовані у 
збірку, яка в електронному вигляді буде розміщена на сайті Інституту соціальної та політичної психології 
ispp.org.ua, сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти – mediaosvita.org.ua в бібліо-
теці Національної академії педагогічних наук України, на інших електронних ресурсах. 

* * *
Матеріали у формі статей, що відповідають вимогам до фахової наукової публікації, будуть запрошені для 
опублікування у фаховому виданні з психології «Проблеми політичної психології» на платформі Open 
Journal System. 
Деталі вимог оформлення статті дивись у доданому файлі. 

У програмі конференції можливі зміни

• Шиманська Ксенія – координаторка правозахисного департаменту 
Docudays UA  
Тема виступу: «Про досвід Docudays UA як запит до розвитку медіапсихології»

• Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, член Експерт-
ної ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році при Націо-
нальній раді України з питань телебачення і радіомовлення, член Правління 
Асоціації політичних психологів України, консультант агентства «Newsplot». 
Тема виступу «Медіатехнології "іншування" як перешкода суспільльному 
діалогу»

• Бондаренко Євген Романович – практичний психолог, медіа-експерт, май-
стер-фасилітатор програми «Активні Громадяни» від Британської ради, 
Голова «Школи Медіа-Патріотів». 
Тема виступу «Медіа-дискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову 
свідомість»

Закриття конференції, ухвалення рекомендації, видача сертифікатів10 17.45-18.00

Кількість учасників: 
планується участь 
20 спікерів та 
80-100 слухачів конференції.

Партнери заходу


