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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

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

України, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, завідувачка 

лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН. 

Чаплінська Юлія Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії психології 

масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України, кандидат психологічних наук 

Дідик Наталія Федорівна – науковий співробітник лабораторії психології масової 

комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

19 червня 2018 року (вівторок) 

 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників семінару 

10.00 – 10.30 

Відкриття семінару, вітальні слова 

Слюсаревський Микола Миколайович 

Найдьонова Любов Антонівна 

10.30 – 13.00 Наукові доповіді 

13.00 – 13.30 

Обговорення та розробка рекомендацій медіаіндустрії 

щодо зменшення медіатравмуючих впливів при 

висвітленні теми війни  

13.30 – 14.30 Обідня перерва 

14.30 – 15.30 

Майстер-клас  

«Психоедукація комбатантів за допомогою 

медіапсихологічних ресурсів» 

Череповська Наталія Іванівна 

Дідик Наталія Федорівна 

 

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



ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 
 

Вітальне слово Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук 

Вітальне слово Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, 

заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, завідувачка лабораторії психології масової 

комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ  
 

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

наукової роботи ІСПП НАПН України, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН 

«Небезпеки інтернет-практик старшокласників з різним досвідом війни: результати емпіричного 

дослідження медіа грамотності та інформаційної безпеки» 
 

Кафтан Марина Володимирівна,  голова ГО «Центр розвитку медіаосвіти «Медіана» 

Скайп-доповідь: «Чи потрібні підліткам новини? (Так!). Практичний досвід медіаосвіти через участь дітей 

у студії тележурналістики» 

 

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

«Медіатворчість як засіб розвитку соціального оптимізму в умовах медіатравматизації» 

 

Дідик Наталія Федорівна, науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

«Передумови використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі» 

 

Доброносова Юлія Дмитрівна, доцент кафедри філософії та педагогіки, Національний транспортний 

університет,  кандидат філософських наук 

«Постмедіатравматичне зростання і медіакреативність у просторі культури медіарозмаїття» 

 

Зарицька Наталя Миколаївна, аспірант, ІСПП НАПН України 

«Роль медіаграмотності у протистоянні ризикам гібридної війни» 

 

Клюшанова Олександра Ігорівна, психолог у МБО «Посланець миру» 

«Використання медіа-арт-терапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку» 

 

Краснякова Алла Олексіївна, науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

«Динаміка впливу ЗМІ та інформаційно-комунікаційного середовища мережі Інтернет на бажання молоді 

брати участь у суспільно-політичному житті країни» 

 

Найдьонова Любов Михайлівна, Інститут обдарованої дитини НАПН України, відділ інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук  

«Творчість в інтернет-спільнотах: ризик чи ресурс?» 

 

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник, ІСПП НАПН України 

«Влпив пасивних медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів» 

 

Череповська Наталія Іванівна, старший науковий співробітник, ІСПП НАПН України, кандидат психологічних наук 

«Творче медіасприймання художнього воєнного контенту комбатантами та створення власного 

медіаконтенту» 

 

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

«Особливості психологічного аналізу фільмів у груповій роботі» 

 

Шебанова Віталія Ігорівна, професор кафедри практичної психології, Херсонський державний університет, доктор 

психологічних наук 
Скайп-доповідь: «Кінотерапія як медіапсихологічний ресурс зцілення особистості» 

 

 

 

 

 



Анищенко Олена Олександрівна, старший викладач, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського 

«Особливості надання психологічної допомоги педагогам при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої 

терапії» 

 

Буцька Лідія Володимирівна, завідувач кафедри профілактичної медицини і соціальної медицини у Міжнародній 

Академії Екології та Медицини, доктор медичних наук 

«Розвиток героїчного напрямку як шлях протидії інформаційній війні в Україні» 

 

Боровинська Ірина Євгеніївна, аспірант, ІСПП НАПН України 

«Success Stories of IDPs as a Resource of Adaptation and Inspiration for Other Community Members» 

 

Доценко Тетяна Анатоліївна, психолог, CЗШ 184 міста Києва 

«Історія, мотиви та результати впливу медіатворчості» 

 

Клименко Ірина Вадимівна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, кандидат психологічних наук 

Ідоятова Діна Жумагаліївна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

«Психологічні чинники схильності до вибору негативно забарвлених новин» 

 

Молчанова Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат психологічних наук 

«Інтернет-семінар як технологія медіаосвіти для безперервної освіти дорослих» 

 

Шишко Надія Сергіївна, аспірантка, ІСПП НАПН України 

«Cитуативна та змістова саморегуляція соціальних інтернет – практик старшокласників: аспект впливу 

на психологічне благополуччя» 

 

Шиян Оксана Василівна, аспірантка, ІСПП НАПН України 

«Психологічні особливості діяльності журналістів в умовах інформаційної війни» 

 


