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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, заступник директора з
наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України, член Громадської
ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, ГО «Українська
асоціація медіапсихологів та медіапедагогів».
Умеренкова Наталія Федорівна – науковий співробітник лабораторії психології
масової
комунікацій
та
медіаосвіти
ІСПП
НАПН
України,
координатор
Навчально- практичного центру психологічних інновацій ІСПП НАПН України.
Дятел Надія Леонідівна – молодший науковий співробітник лабораторії психології
масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України.
Чаплінська Юлія Сергіївна – докторант, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП
НАПН України

Напрями семінару:
• філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін;
• тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття;
• соціальні комунікації в умовах пандемії;
• COVID-19 у віртуальній та доданій реальності: геймифікація,
роботизація, парасоціальні стосунки;
• вікові особливості кіберпрактик в умовах дистанційної освіти;
• нейропсихологія та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації і реабілітації;
• інфодемія, COVID –стигматизація, кібербулінг та інші інтернет-ризики;
• інформаційна безпека в кіберпросторі
Виступи 5-7 хв.
*в програмі можливі зміни

Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87907074020?pwd=dXpxcXZLRkt2NXZGYkx0ckdVWWVBZz09
Ідентифікатор конференції: 879 0707 4020
Код доступу: 051120
_________________________________________________________________
ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ

Вітальне слово: Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, заступник
директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України, член
Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, ГО
«Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів».

І панель. Теоретично методологічна:
сутність і тезаурус кіберсоціалізації
Модератор: Умеренкова Наталія Федорівна – науковий співробітник лабораторії
психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України, координатор
Навчально- практичного центру психологічних інновацій ІСПП НАПН України.
Нові аспекти інформаційно-психологічної безпеки дітей в умовах пандемії COVID
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора з
наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН
Таксономії - інструмент формування понятійної системи суб'єкта інформаційного
впливу
Стрижак Олександр Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий
співробітник, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія
наук України»
Штучний інтелект як основа нової соціальної реальності
Девтеров Ілля Володимирович, доктор фiлософських наук, професор кафедри
філософії факультету соціології і права НТТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Екзистенційний вимір кіберсоціалізації
Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України, член Ради правління ГС «Національна психологічна
асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»
Медіадосвід і кіберсоціаліазція: реактуаліазція зв'язку у феноменологічній перспективі
Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри
філософії та педагогіки Національного транспортного університету
Інформаційно-психологічний вплив на молодь в умовах пандемії: ініціативи на
міжнародному та державному рівнях
Жильнікова Наталія Дмитрівна, старший викладач кафедри права та методики
викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С.
Макаренка
Висвітлення теми російсько-української війни в умовах пандемії
Філоненко Віталіна Валеріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка
16:00 – 16:10 – перерва

ІІ панель. Мережеві технології кіберсоціалізації
Модератор: Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, заступник
директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України, член
Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, ГО
«Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів».
Психотехнології міфодизайну як протидія інфодемії в медіапросторі
Зеленін Всеволод Володимирович, PhD, професор кафедри політичної психології та
міжнародних відносин Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
Соціальні мережі як засіб протидії розповсюдженню пандемії covid-19 в умовах
тимчасової окупації Криму
Юксель Гаяна Заїрівна, докторант Інституту журналістики КНУ імені Т.Шевченко,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
Медіаперсона – як взірець для наслідування. Презентація українського досвіду.
Чаплінська Юлія Сергіївна докторант, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП
НАПН України
Виникнення і видозміна соціальних настановлень щодо Ковід-19
Найдьонова Любов Михайлівна кандидат психологічних наук, начальник відділу
психолого-методичної підтримки Служби освітнього омбудсмена
Деякі особливості соціальної взаємодії в онлайн групах в складних соціальних ситуаціях
в умовах пандемії
Коробанова Ольга Леонідівна, канд.психол.наук, старший науковий співробітник
лабораторії малих груп і міжгрупових відносин ІСПП НАПН України
Соціальні комунікації в умовах пандемії. Телебачення та соціальні мережі.
Теленков Дмитро Владиславович, аспірант, Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Прояви сексизму у сучасному кіберпросторі
Карнаух Кароліна Сергіївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка
Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії covid-19
Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент,
професор кафедри видавничої справи та редагування, Інститут журналістики
КНУ ім. Т. Шевченка
16:45 – 16:55 – перерва

ІІІ панель. Освітні технології кіберсоціалізації
Модератор: Умеренкова Наталія Федорівна – науковий співробітник лабораторії
психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України
Центри медіаосвіти як суб'єкти кіберсоціалізації молоді
Фруктова Яна Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка
Мобільні застосунки для оцінки і підтримки психічного здоров’я та їх використання в
умовах пандемії
Бєлінська Інна Володимирівна, кандидат філологічних наук, асистент, Інститут
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
До питання віктимізації дітей у цифровому середовищі
Анищенко Ліна Олександрівна, cт. викладач кафедри педагогіки та психології
ЧОІППО ім К. Д. Ушинського, Голова Асоціації тілесно - орієнтованих психологів України
Кіберсоціалізація студентів в умовах дистанційного навчання
Іваній Олена Миколаївна, канд. психол. н., доцент, завідувач кафедри права та
методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка
Здоров’я підлітка і кіберпростір
Умеренкова Наталія Федорівна, науковий співробітник лабораторії психології масової
комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН України
Висвітлення діяльності студентських профспілкових організацій в умовах пандемії
Удовенко Анна Олександрівна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка
Інтернет-ризики для студентів-мігрантів в умовах пандемії
Паніван Анастасія Андріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка
Комунікативні платформи для людей, які живуть з ВІЛ, медичного та соціального
персоналу у часи пандемії
Кононов Владислав Юрійович, магістрант, Інститут журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка
Інноваційні медіаосвітні засоби розвитку інформаційного патріотизму молоді
Череповська Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
свіробітник, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН
України

Вебінар як форма навчальної та професійної діяльності майбутніх психологів
Пономаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка кафедри політичної психології та
міжнародних відносин факультету психології НПУ ім. М. П. Драгоманова
Соціокомунікаційний потенціал медіапроєкту «Kazkozvuk» (аспект інклюзивності)
Ващенко Ольга Миколаївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка

