
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

I. Чи готова школа до впровадження медіаосвіти ?

ІІ. Чи є медіаосвіта захистом від маніпуляції свідомістю ?

Прийняття рекомендацій.

1. Підводні течії в океані медіаосвіти.

Потапенко Ірина Олександрівна,
ЗДНМР економічного ліцею №2
Новицька Анна Володимирівна,
учитель медіакультури, завідувач кафедри гуманітарного циклу 
економічного ліцею № 2, старший учитель

Жендубаєва Лариса Сергіївна,
ЗДНВР ЗОШ №56.

1. Медіаосвіта – необхідна складова сучасного освітнього 
простору. Небезпека кіборгізації суспільства.

Денисенко Оксана Миколаївна,
ЗДНМР Миколаївського муніципального колегіуму
імені В.Д.Чайки

2. Вплив медійного простору на формування особистості та 
шляхи створення її безпечного середовища.

Сапожнікова Ірина Іванівна,
ЗДНВР ЗОШ № 42

3. Медійна маніпуляція свідомістю: психологічний вектор.

Датченко Ірена Казимирівна,
 психолог ЗОШ №65

2. Медіаосвіта в структурі науково-методичної роботи школи.



МЕТА:

МОДЕРАТОР:

CЕКРЕТАРІАТ: 

Головною метою медіаосвіти

 
- виховання медіакультури суб'єктів педагогічного процесу в 
управлінській діяльності заступника директора;
- ознайомлення з досвідом учасників Всеукраїнського 
експерименту « Науково-методичні засади впровадження 
вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів» 
(МОІППО, ММК, економічний ліцей №2, ЗОШ №42, ЗОШ 
№56) щодо формування медіапсихологічної компетентності 
педагогів та широкого впровадження медіаосвітнього курсу в 
навчально-виховний процес

 Шуляр Василь Іванович,
кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
заслужений учитель України

Мартенс Ірина Миколаївна,
заступник директора з НВР гімназії №4;
Ремешевська Ірина Євгенівна,
заступник директора з НВР ЗОШ №20 ;
Кубінець Галина Георгіївна,
заступник директора з НВР вечірньої школи №1

 є здійснення всебічної 
підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної 
взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них 
медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетент-
ності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних 
особливостей.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
«Важкоусвідомлювані батьками ризики впливу сучасних медіа на 
дитину і вікова рамка шкільної медіаосвіти».

кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії 
психологі ї  масової  комунікаці ї  та  медіао світи,  
заступник директора Інституту соціальної і політичної 
психолог і ї  НАПН Укра їни ,  науковий  кер івник  
всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади 
впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-
виховний процес загально-освітніх навчальних закладів»   

«Медіаосвіта в системі шкільної освіти та після-дипломного 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників: проблеми, 
виклики, ризики та стратегії руху» 

Шуляр Василь Іванович,
кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
заслужений учитель України

«Критичне сприйняття авторитетності джерельної бази 
медіатекстів» 

Картузов Костянтин Миколайович,
заступник директора науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва

«Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу 
формування медійної грамотності»

Крячко Тетяна Павлівна,
старший викладач кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту освіти МОІППО
Удовиченко Олена Олександрівна,
директор науково-методичного центру   м. Миколаєва
Роскіна Тетяна Іванівна,
директор науково-педагогічної бібліотеки               
м. Миколаєва.

Найдьонова Любов Антонівна,


