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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Найдьонова Любов Антонівна – заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, доктор психологічних наук 

Чаплінська Юлія Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти 
ІСПП НАПН України, кандидат психологічних наук 

Дятел Надія Леонідівна – молодший науковий співробітник лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти 
ІСПП НАПН України 

Безверха Катерина Сергіївна – співробітник лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН 
України 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

День перший, 20 червня 2017 року (вівторок) 

Другий день, 21 червня 2017 (середа) 

Регламент роботи: доповідь – до 15 хв., виступ – до 10 хв., обговорення - 10 хв. 

9.00 - 10.00Реєстрація учасників конференції, вітальна кава

10.00 - 11.00

Відкриття конференції, вітальні слова 
Слюсаревський Микола Миколайович 
Тарасова Олександра Станіславівна 

Клітна Наталя Іванівна 
Найдьонова Любов Антонівна

11.00 - 13.00Пленарне засідання (наукові доповіді)

13.00 -14.00Обідня перерва

14.00 - 16.15

Групова дискусія: «Медіапсихологічні критерії нанесення шкоди 
дитині» (Модератор: Найдьонова Любов Антонівна). 

Обговорення методичних рекомендацій «Психологічний захист дитини при 
залученні її до медіавиробництва:  особливості дітей, що зазнали 

сексуального насильства»

16.15 - 16.30Кава-брейк

16.30 - 18.00
Групова дискусія: «Чи хочуть люди знати правду про війну та конфлікти: 
міркування про результати масового опитування у середовищі цивільних та 

військових» (Модератор: Циганенко Галина Валентинівна)

10.00 - 10.30Початок роботи другого дня конференції, ранкова кава

10.30 - 13.00Тематичні сесії: Медіаресурси зцілення 
Медіаосвіта в умовах медіатравматизації

13.00 - 14.00Обідня перерва

14.00 - 16.00Круглий стіл «Безпека держави: досвід запобігання інформаційно-психологічним 
операціям» (Модератор: Найдьонова Любов Антонівна)

16.00 - 16.15Кава-брейк

16.15 - 16.45

Презентація навчально-методичного посібника «Медіаосвітні ресурси розвитку 
патріотизму і критичного мислення молоді» 

Череповська Наталія Іванівна 

Презентація методичного посібника «Інтенсивна робота з травмою: 
психотерапевтичні методи» 

Чаплінська Юлія Сергіївна, Плетка Ольга Тарасівна

16.45 - 17.45Виступ київського плейбек-театру «Déjà vu plus»

17.45 - 18.00Завершення конференції, вручення сертифікатів



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук 

Вітальне слово Тарасова Олександра Станіславівна, начальник управління у справах ветеранів війни та учасників АТО 
Міністерства соціальної політики України 

Вітальне слово Клітна Наталя Іванівна, Голова Громадської ради при Національній Раді України з питань телебачення і 
радіомовлення, Голова правління Асоціації правовласників і постачальників контенту   

Вітальне слово Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, член-
кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (20 червня) 

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН 
України, доктор психологічних наук 

Таксономія медіатравми: зарубіжні і вітчизняні психологічні дослідження 

Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології малих груп та 
міжгрупових відносин, ІСПП НАПН України 

Громадянська інформаційна війна та маніпуляція свідомістю 

Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Професійна підготовка фахівця-соціономіста до роботи у травмованому середовищі 

Зеленько Олександр Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації 

Глушко Анна Володимирівна, старший викладач кафедри журналістики, Донецький національний університет імені 
Василя Стуса (м. Вінниця) 

Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми 

Сусська Ольга Олександрівна, кандидат філософський наук, доцент, НаУКМА, м. Київ  
Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу 

Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, Національний транспортний університет 

Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду  

Малиш Мирослава Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Інституту 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Політравматичний вплив медіа на внутрішньо переміщених осіб 

Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Вторинна травматизація: класифікація медіатравм 

Пушонкова Оксана Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, Черкаський національний університет імені 
 Богдана Хмельницького (м. Черкаси) 

Моделі ідентичності у дискурсі травми 

Рудченко Аліна Сергіївна, асистент кафедри журналістики, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. 
Вінниця) 

Образ України в медіа: травма меншовартості  

Федоришин Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 



Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології 

Шестопалова Олена Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет 

Ризик субсидіарної травми у дітей вимушених переселенців в контексті сприймання медійної інформації 

Шебанова Віталія Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент, Херсонський державний університет 

Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді 

ТЕМАТИЧНІ СЕСІЇ (21 червня) 

МЕДІАРЕСУРСИ ЗЦІЛЕННЯ 

Абаніна Ганна Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК» 

Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів 

Анищенко Олена Олександрівна, старший викладач, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського 

Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії 

Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості 

Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Психологічні мобільні додатки: можливості подолання травми 

Дідик Наталія Федорівна, голова правління ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» 

Роль медіа в допомозі жінкам у сприянні подоланню ветеранами травми війни 

Дятел Надія Леонідівна, молодший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Роль критичного мислення у протистоянні деструктивним медіаінформаційним впливам 

Козієнко Ірина Олександрівна, студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут 
післядипломної освіти) 

Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості 

Кришовська Олександра Олександрівна, аспірантка, ІСПП НАПН України 

Діалогічне спілкування з незнайомцями в соціальних мережах як джерело медіатравми та ресурс для її профілактики 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології ім. 
Г.С.Костюка НАПН України 
Зцілювальний потенціал творчості та співтворчості в інтернет-спільнотах 

Павленко Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Старобільськ, Україна) 

Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді 

Чаплінська Юлія Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми  

Череповська Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 
Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів 

МЕДІАОСВІТА В УМОВАХ МЕДІАТРАВМАТИЗАЦІЇ 

 Бойко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Комунальний заклад 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Психологічна культура вчителя в галузі інформаційної безпеки 



Губар Єлизавета Василівна, студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут 
післядипломної освіти) 

Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації 

Краснякова Алла Олексіївна, науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

Особливості оцінки молоддю і викладачами впливу ЗМІ та інтернет-середовища на становлення громадянськості 

Тараненко Олена Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса 

Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню 

Ціко Ігор Григорович, старший викладач, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект 

Шишко Надія Сергіївна, аспірантка, ІСПП НАПН України 

Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників 

Шусть Василь Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, ІСПП НАПН України 

Політична міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей 


