
Хронологія виступів учасників круглого столу на тему:

«Феномен тоталітаризму ХХI століття»,

21 квітня 2022 року

00:09–05:16 — Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, 

координатор програми ОНУ «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», 

ведуча круглого столу. 

Вітання учасників, інформація про програму, вступ до круглого столу.

05:17–19:27 — Едуард Петрович Петровський, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Загальний вступ до обговорення.

19:28–48:33 — Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету «Одеська 

політехніка». 

«Нацизм, фашизм та постмодерн: чому війна Росії проти України з епохи модерну». 

48:34–01:15:47 — Валерія Вікторівна Жовтянська, доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних 

і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України.

«Соціально-психологічні детермінанти становлення тоталітарних режимів».

01:15:48–01:36:13 — Михайло Олександрович Шабанов, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри політології ОНУ імені І. І. Мечникова.

«Новий тоталітаризм як система деструкції: сутність, ідеологеми, «експорт війни».

01:36:14–01:46:17 — Оксана Василівна Яремчук, доктор психологічних наук, доцент, ведучий 

науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії 

педагогічних наук України.

«Геополітична свідомість в Україні та світі: пасіонарність війни».

01:46:18–02:07:37 — Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент

кафедри загальної психології та психології розвитку особистості ОНУ імені І. І. Мечникова.

«Надання психологічної допомоги населенню в умовах війни».

02:07:38–02:16:53 — Ольга Феліксівна Гольд, кандидат філософських наук, дослідник у 

лабораторії Mesopolhis Aix Marseille universite ici. 



«Російські засоби масової інформації у Франції».

02:16:54–02:28:02 — Обговорення. Л. В. Ковальчук, Б. Волянський, І. Л. Петров, П. Наумчук.

02:28:03–03:02:45 — Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії ОНУ імені І. І. Мечникова.

«Ресурси культури під час війни».

03:02:46–03:09:43 — Лідія Всеволодівна Ковальчук. 

Завершення обговорення. Подяка учасникам. Перспективи програми.

https://www.youtube.com/watch?v=cNBbBezT7Vg

Розмови про колективну пам'ять

03:07:43–03:08:30 

Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії ОНУ імені І. І. Мечникова

https://www.youtube.com/watch?v=cNBbBezT7Vg
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