
 

Програма науково-практичного семінару  

«Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни» 
 

Доповіді: 

 
Девтеров Ілля Володимирович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії 

Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського  

«Філософські основи становлення кіберпростору як соціальної реальності і 

кіберсоціалізація» 

 

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН 

України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України 

«Психологічні проблеми кіберсоціалізації в умовах інформаційної війни» 

 

Хоменко Ілля Андрійович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра 

соціальних комунікацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка  

«Кіберсоціалізація та журналістика: проблеми безпеки» 

 

Повідомлення: 

 

 

Бєлінська Інна Володимирівна кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 

кафедра соціальних комунікацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка 

«Кіберсоціалізація у контексті професійної підготовки майбутніх журналістів» 

 

Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України 

«Вікова періодизація взаємодії дитини з кіберпростором» 

 

Горбунов Олег Андрійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, 

Осадчий Євген Олександрович, кандидат технічних наук ,старший науковий 

співробітник, завідувач НДЛ високопродуктивних систем обробки інформації ,факультет 

кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка 

«Особливості кібернетичного управління здоров`ям військовослужбовців в умовах 

інформаційної війни» 

 

Андрусович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, зав.відділом 

інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН 

України 

«Інтернет-соціалізація обдарованої дитини: модель і результати досліджень» 

 

Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

«Співтворчість в онлайн-спільнотах як фактор соціалізації» 

 



Одаренко Оксана Василівна, стажистка з Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кафедра журналістики та нових медіа  

«Наслідування інтернет-трендів як умова кібернетичної соціалізації» 

 

Кришовська Олександра Олександрівна, аспірантка Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України 

«Онлайн-активність як показник кіберсоціалізації» 

 

Дятел Надія Леонідівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології 

масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології  

НАПН України  

«Критичне мислення в процесах кіберсоціалізації» 

 

Шевчук Юлія, аспірантка кафедри філософії Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

«Філософський аналіз феномену віртуальної реальності в сучасних культурних 

практиках» 

 

Баркова Вікторія, студентка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка 

Кіберсоціалізація особистості у соціальних мережах 

 

 

Вільна дискусія 

Запитання для обговорення: 
1) Визначення поняття кіберсоціалізації у міждисциплінарному дискурсі.  

       Робоче визначення:  

Кіберсоціалізація – це процес соціалізації дитини у взаємодії з кіберпростором  

Критикуємо, аргументуємо, уточнюємо, узгоджуємо. 

2) Найбільш актуальні дослідницькі завдання з урахуванням перспективи розвитку 

кіберпростору  та інформаційної безпеки 

3) Найбільш зацікавлені споживачі наукового знання з кіберсоціалізації та форми 

розповсюдження знань.  

      Робоча пропозиція: електронне видання матеріалів семінару. 


