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Міністерство освіти і науки України 
 

Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України 
 

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України 
 

Академія української преси 
 

Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 
 

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА 
 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
 

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація 
 

Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
 

Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції 

 

Обласної науково-практичної конференції 

 
«Від медіаграмотності до медіакультури: 

стратегії, проблеми, перспективи» 
 
 

27 квітня 2016 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 
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Шановний колего! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  

 

Міжнародної науково-практичної  

Інтернет-конференції,  

обласної  науково-практичної конференції  
 

«Від медіаграмотності до медіакультури:  

стратегії, проблеми, перспективи»,   
 

що відбудеться 27 квітня 2016 року  

 

на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 
 

 навчальних закладів Миколаївської області  

 

 

 

 

    Початок роботи конференції –  

    27 квітня 2016 року о 08.30  

 

 

 

 

Бажаємо плідного та приємного спілкування!  
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Організаційний комітет 

 

1. Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, директор департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету. 
 

2. Димитров Михайло Федорович, кандидат 

педагогічних наук, начальник управління культури, 

національностей та релігій Миколаївської обласної 

державної адміністрації, співголова оргкомітету. 
 

3. Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, 

доцент, директор, професор кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО, 

заслужений учитель України, заступник голови 

оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету 

 
1. Каськова Ганна Леонідівна, заступник директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації. 
 

2. Удовиченко Олена Олександрівна, заступник 

директора департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 
 

3. Півень Галина Григорівна, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
 

4. Бєлова Ірина Михайлівна, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
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5. Роскіна Тетяна Іванівна, директор науково-

педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, голова 

Миколаївської  обласної бібліотечної асоціації. 
 

6. Сокуренко Олена Олексіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри психології, педагогіки 

та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 

7. Гич Галина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри мовно-літературної та 

художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 

8. Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри 

психології, педагогіки та менеджменту освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
 

9. Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри 

психології, педагогіки та менеджменту освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, секретар. 
 

10. Волошенюк Оксана Валеріївна, директор Академії 

української преси, провідний мистецтвознавець відділу 

кіномистецтва і телебачення Інституту мистецтва, 

фольклору, етнології імені М. Рильського НАН 

України (за погодженням). 
 

11. Поддубна Лариса Олександрівна, заступник 

начальника управління культури, національностей та 

релігій, начальник відділу закладів культури та 

охорони культурної спадщини управління культури, 

національностей та релігій Миколаївської обласної 

державної адміністрації.   
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Мета конференції: поєднання зусиль науковців та 

практиків для розвитку медіаосвіти України та 

імплементації світового досвіду у вітчизняну освіту. 

 

Програмою конференції передбачено – проведення 

майстер-класів у режимі он-лайн, демонстрація 

відеозаписів практичних занять на базі 

експериментальних навчальних закладів і публічних 

бібліотек, презентація постерів, стендових доповідей.   

 

 

 Напрями роботи конференції: 

 

НАПРЯМ 1 Особливості сучасного медіапростору і нові 

виклики для освіти 
 

НАПРЯМ 2 Медіапсихологія: проблеми і результати 

досліджень 
 

НАПРЯМ 3 Організаційно-педагогічні стратегії  

масового впровадження медіаосвіти 
 

НАПРЯМ 4 Медіаосвіта в системі післядипломної 

педагогічної освіти 
 

НАПРЯМ 5 Формування медіакомпетентного педагога 
 

НАПРЯМ 6 Медіакультура сім’ї 
 
 

НАПРЯМ 7 Медіасередоще бібліотеки і читачі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

СТРУКТУРНО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ  

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

08.00–08.30 –  Організаційна сесія  

(заїзд та реєстрація учасників 

конференції, Миколаївський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 

4-а)  
 

08.30–08.45 – Відкриття конференції  

(Мішково-Погорілівська 

загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І–ІІІ ступенів Миколаївської 

обласної ради, с. Мішково-Погорілове 

Жовтневого району, вул. Маяковського, 

129) 
 

08.45–10.30 – Практико-зорієнтована сесія  

(Мішково-Погорілівська 

загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І–ІІІ ступенів Миколаївської 

обласної ради, с. Мішково-Погорілове 

Жовтневого району, вул. Маяковського, 

129)  
 

10.30–11.00 – Переїзд до Миколаївського 

муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (м. Миколаїв, вул. Котельна, 8) 
 

11.00–12.20 – Миколаївський муніципальний 

колегіум імені В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради  
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12.30–14.00 – Виставка експериментальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Миколаївської області 

«Медіапростір сучасної школи»: 

 Доманівський РНВК «Доманівська 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 – Центр 

дитячої та юнацької творчості» 

Доманівської районної ради; 

 Єланецька гуманітарна гімназія 

Єланецької районної ради; 

 Миколаївський економічний ліцей 

№ 2 Миколаївської міської ради; 
 Миколаївська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 42 

Миколаївської міської ради; 

 Миколаївська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 56 

Миколаївської міської ради; 

 Ольшанська загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради; 
 Кривоозерська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 1 

Кривоозерської районної ради; 
 Шевченківська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Жовтневої 

районної ради 

 

12.20–12.50 – Обідня перерва, переїзд до 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

  

13.00–14.00 – Практико зорієнтована сесія  
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13.00–13.30 – Майстер-класи, презентації 

 

13.30–14.00 – Батьківські дебати «Чому нас 

навчають діти?» (фрагмент) 

 

14.10–17.00 – Теоретична сесія.  

Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

 

17.00-17.30  –  Підсумково-узагальнювальна сесія 

 

17.30 – Презентація бібліотек м. Миколаєва 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ ОБЛАСНОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

Вступне слово 

Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти, 

директор МОІППО, заслужений учитель України 

 

Вітальне слово  

Шиян Володимир Петрович, директор 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату           

І–ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради 
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ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНА СЕСІЯ  
 

Медіазаняття-круглий стіл за результатами веб-квесту 

«Сучасний медіавплив: вектор інформативності чи 

пропаганди»  (11 клас) 

Гінкул Віктор Сергійович, учитель історії, 

викладач курсу «Медіакультура особистості» 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради 

 

Медіаосвітнє заняття «Свобода у кінематографі»              

(10 клас) 

Кисленко Світлана Адольфівна, учитель 

української мови і літератури, викладач курсу 

«Медіакультура особистості» Виноградівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Баштанської районної ради 

 

Знайомство з досвідом роботи впровадження 

медіаосвіти у Мішково-Погорілівській 

загальноосвітній санаторній школі-інтернаті                                

І–ІІІ ступенів Жовтневої обласної ради 

Шиян Володимир Петрович, директор 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради; 
 

Гінкул Ганна Сергіївна, учитель історії Мішково-

Погорілівської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І–ІІІ ступенів  Миколаївської 

обласної ради 

 

Переїзд до Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради 
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Розвивальне середовище Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради 

 

11.00–12.20  

 

Екскурсія-презентація «Діяльність духовних осередків у 

колегіумі – ефективний шлях формування внутрішніх 

моральних фільтрів усіх учасників навчально-виховного 

процесу» 

 

Шкільна бібліотека – сучасний інформаційний центр 

Заінчковська Людмила Віталіївна, завідуюча 

бібліотекою Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради 

 

Музейна педагогіка в контексті медіакультури: музей 

школи кобзарського мистецтва «Кобзарська наука», 

музей АТО  

Січко Валентина Степанівна, директор школи 

«Кобзарська наука»; 
 

Шинкаренко Віктор Олександрович, завідувач 

музею воїнів-інтернаціоналістів та АТО  

 

Інтерактивні холи як альтернативний простір від 

гаджетозомбування 

Культурно-мистецький центр «Україна духовна»  

Презентація системи роботи закладу з формування 

медіаосвіти учнів та вчителів 

Січко Сергій Михайлович, народний учитель 

України, кандидат історичних наук, доцент, 

директор Миколаївського муніципального колегіуму 

імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради 
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Готовність учителя до змін. Картка інноваційного 

розвитку вчителя.  

Феномен інформаційної культури особистості: 

інфоподорож сучасного вчителя  

Денисенко Оксана Миколаївна, заступник 

директора з науково-методичної роботи 

Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради 
 

Форум-театр: подолання медіазалежності 

Гіштимулт Тетяна Іванівна, психолог 

Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради  
 

Учні та вчителі колегіуму –  

аналітики та створювачі медійного контенту 
 

Шкільна дитяча академія: центр юних журналістів          

(1–4 кл.)  

Черновалова Наталя Львівна, заступник директора 

з навчально-виховної роботи муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради  
 

Наукове товариство старшої школи колегіуму 

«Захоплюємось. Досліджуємо. Відкриваємо»: 

презентація учнівських досліджень  

«Гендерні стереотипи у сучасній телевізійній рекламі»  

Морква Юлія, випускниця муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради  
 

«Використання НЛП-технологій сучасними 

політиками в мас-медіа» 

Калінчук Валерія, випускниця муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської 

ради 
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«Рівень медіакультури різних вікових категорій 

мешканців м. Миколаєва»  

Шевченко Юлія, учениця 10 математичного класу 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради 

 

Майстер-клас «Учитель – сек’юріті свідомості дитини 

в медійному світі: щотижневі інформаційні хвилинки» 

Денисенко Оксана Миколаївна, заступник 

директора з науково-методичної роботи 

Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради 

 

Фрагмент медіазаняття «Вивчення української 

літератури з використанням хмарних сервісів» 

Коваль Тетяна Сергіївна, учитель української мови 

та літератури муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради  

  

Формування медіакомпетентностей учнів на уроках 

світової художньої культури 

Воронцова Світлана Павлівна, учитель світової 

художньої культури муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради 

  

Шкільне телебачення «38 меридіан». Студія науково-

популярних і патріотичних фільмів 

Майорова Анастасія, президент учнівського 

самоврядування муніципального колегіуму імені 

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради  

  

Обідня перерва, переїзд до Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти   
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Миколаївський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти   

 

Майстер-клас на тему: «Медіаосвітнє заняття: 

інноваційний вимір» (ауд. 14) 

Новицька Ганна Володимирівна, учитель 

української мови і літератури, викладач курсу 

«Медіакультура особистості» Миколаївського 

економічного ліцею № 2 Миколаївської міської 

ради, випускниця Літньої школи з медіаосвіти                          

2013 року 

 
Майстер-клас на тему: «Аналіз медіатекстів (за 

матеріалами ХІІ мандрівного міжнародного 

фестивалю документального кіно з прав людини Docu 

days ua)»  (ауд. 17) 

Коваль Антоніна Іванівна, учитель історії, 

викладач курсу «Медіакультура особистості», 

керівник кіноклубу «Docu    days ua» Кривоозерської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Кривоозерської районної 

ради 

 
Майстер-клас на тему: Cinema-технології у навчально-

виховному процесі (ауд. 15)  

Гусєва Лариса Вікторівна, учитель зарубіжної 

літератури Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 56 

Миколаївської міської ради; 
 

Журбенко Оксана Михайлівна, психолог, викладач 

курсу «Медіакультура особистості» Миколаївської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 56 Миколаївської міської ради  

 
Презентація проекту «На тернистому шляху до себе: 

людина у вічному пошуку істини та щастя».  
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Показ фрагментів фільмів, створених учнями 

експериментальних навчальних закладів.           

(Актова зала – відкритий кінотеатр)  

Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, випускниця 

Літньої школи з медіаосвіти 2011 року; 
 

Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, випускниця 

Літньої школи з медіаосвіти 2015 року 
 

Батьківські дебати «Чому нас вчать діти?» (фрагмент) 

(актова зала) 

Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 
 

Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Теоретична сесія. Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція (МОІППО, вул. Адміральська, 4-а) 

 

 

Регламент 
 

Доповідь на пленарному засіданні до 15 хв. 
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ТЕОРЕТИЧНА СЕСІЯ  
 

Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція 
 

 (актова зала Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти) 
 

Толерантність до медіаосвітньої нерівності на етапі 

розширення медіаосвітянської спільноти  

Найдьонова Любов Антонівна, доктор 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової 

роботи, завідувач лабораторії психології масової 

комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України 

 

Новітні  вектори розвитку сучасної медіаосвіти  

Онкович Ганна Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, кандидат філологічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Презентація навчального посібника для викладачів 

середньої загальноосвітньої школи «Медіаграмотність 

на уроках суспільних дисциплін» 

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх 

програм Академії української преси, науковий 

редактор та співавтор посібника  
 

Репрезентативна рефлексія в медіаосвіті 

Найдьонов Михайло Іванович, доктор 

психологічних наук, директор Інституту 

рефлексивних досліджень і спеціалізації  
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Як допомогти суспільству розібратись в                           

інформаційному потоці? Досвід Швеції: рецепт – якісні 

медіа  

Ольга Валле, менеджер програм Медіаінститут: 

FOJO, Швеція 
 

Інформаційно-комунікаційне забезпечення 

репрезентивної рефлексії 

Григоровська Любов Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, учений секретар 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України 

 

Синтез медиаграмотности и медиакритики – основа 

медиакомпетентности личности 

Федоров Александр Викторович, доктор 

педагогических наук, профессор Таганрогского  

института имени А. П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного  экономического университета 

(РИНХ), главный редактор журнала 

«Медиаобразование» (Россия) 

 
Темпоральна компетентність як складова 

медіакомпетентності 

Абаніна Ганна Валентинівна, кандидат 

психологічних наук, докторант Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України  
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НАПРЯМ № 1  
 

Особливості сучасного медіапростору  

і нові виклики для освіти 
 

Навчання у цифрову добу – нові виклики для освіти 

Ратушняк Олександр Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка 
 

Інформатизація суспільства: сучасні виклики освіти  

Ілляшенко Катерина Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету 
 

Особистісна опірність та протидія політичній 

маніпуляції 

Журавель Марина Миколаївна, аспірантка 

лабораторії психології політико-правових відносин 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України 
 

Особливості та класифікація професійно орієнтованих 

Інтернет-ресурсів 

Горун Юлія Миколаївна, аспірантка Інституту вищої 

освіти Національної академії педагогічних наук 

України 
 

Вплив медіаосвіти на молоде покоління сучасності  

Перепелиця Оксана Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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Вікіпедія в школі  
Кодола Валентина Іванівна, учитель вищої 
категорії, старший учитель, учитель історії 
Шендерівського навчально-виховного комплексу 
Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області 

 

Роль шкільних ЗМІ та учнівських проектів у реалізації 
права дитини на вільне висловлювання 

Житня Валентина Григорівна, методист 
Вознесенського науково-методичного центру 
Вознесенської міської ради 

 

Грамотність початку ХХІ століття: старі та нові 
поняття 

Борко Тетяна Миколаївна, кандидат  педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри документознавства 
та інформаційних систем Миколаївської філії 
Київського національного університету культури і 
мистецтв  

 

НАПРЯМ № 2 
 

Медіапсихологія: проблеми  
і результати досліджень 

 
Роль медіа як регулятора взаємодії суб’єктів політико-
правового процесу 

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший 
науковий співробітник Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України 

 

Захист психіки дитини-дошкільника від негативного 
впливу засобів масової комунікації 

Городецька Оксана Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, викладач кафедри методики 
викладання навчальних предметів та освітнього 
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менеджменту Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 

Взаємодія у віртуальних групах як інструмент 

медіаосвіти 

Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України 
 

Психологія музики у формуванні аудіальної 

медіакультури особистості 

Обухова Наталія Олександрівна, молодший 

науковий співробітник Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України 
 

Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами 

медіапсихології 

Череповська Наталія Іванівна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту соціальної і політичної психології НАПН 

України  

 

Розвиток критичного мислення в рамках сучасної 

концепції медіаосвіти 

Дятел Надія Леонідівна, молодший науковий 

співробітник Інституту соціальної і політичної 

психології НАПН України 

 

Вплив засобів масової інформації на професійне 

самовизначення школярів 

Кавецький Віктор Євгенович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і 

психології Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Розвиток критичного мислення та творче сприймання 

медіапродукції  

Кисленко Світлана Адольфівна, учитель 

української мови та літератури Виноградівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Баштанської районної ради 

 

Медіаосвіта як засіб формування ціннісно-смислової 

сфери студентської молоді 

Субашкевич Ірина Романівна, старший викладач 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

Медиатехнологии и проблемы развития 

коммуникативных способностей у детей  

Ляхова Валентина Петровна, старший 

преподаватель кафедры психологии, педагогики и 

менеджмента образования Николаевского 

областного института последипломного 

педагогического образования  

 

Медіаграмотність школярів як засіб протистояння 

моббінгу та кібербуллінгу 

Олійник Лія Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки 

та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

С помощью медиа управлять человеком стало легко? 

Гурина София Вадимовна, педагог-организатор 

Николаевской ООШ І–ІІІ ступеней № 27 

Николаевского городского совета 
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НАПРЯМ № 3 
 

Організаційно-педагогічні стратегії  
масового впровадження медіаосвіти 

 

Інтерактивна медіаосвітня технологія: студентський 
фестиваль «видавничий non-stop» 

Онкович Артем Дмитрович, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри видавничої 
справи та мережевих видань Київського 
національного університету культури і мистецтв 

 

Інтеграція наукової конференції у навчальний процес 
як інтегративна медіаосвітня технологія                                

Онкович Ганна Володимирівна, доктор 
педагогічних, кандидат філологічних наук, професор 
професор кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти; 
 

Сторожук Антоніна Іванівна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, заступник директора з 
наукової роботи Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 
(Вінницька область) 

 

Розвиток критичного мислення студентської молоді (із 
досвіду впровадження навчальної дисципліни 
«Медіаграмотність» у Херсонському державному 
університеті) 

Орлова Наталія Василівна, кандидат наук із 
соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних 
комунікацій Херсонського державного університету 

 
Упровадження стратегій із медіаграмотності студентів-
журналістів 

Гаврилова Яна Леонідівна, кандидат наук із 
соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних 
комунікацій Херсонського державного університету 
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Формування медіаінформаційної грамотності у 

студентів-правників  

Каліцева Олена Вікторівна, старший викладач 

кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського 

інституту права Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

 

Celebrity intrigue: integrating media literacy into the 

classroom with j.k.rowling’s  works  as  case-studies 

Дячук Наталія Орестівна, викладач кафедри 

англійської філології Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

 

Упровадження медіаосвіти у Миколаївській області: 

деякі кількісні показники  

Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Медійні методики активізації читання дітей та 

підлітків 

Гич Галина Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної 

та художньо-естетичної освіти Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

На шляху до широкого впровадження медіаосвіти у 

навчально-виховний процес навчальних закладів 

міста Миколаєва 
Тарасова Ольга Володимирівна, директор науково-

методичного центру управління освіти 

Миколаївської міської ради; 
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Філіна Тетяна Володимирівна, заступник 

директора науково-методичного центру управління 

освіти Миколаївської міської ради 
 

Модель реалізації медіаосвіти в Ольшанській                    

ЗОШ  І–ІІІ ступенів Миколаївської районної ради 

Молчанова Світлана Вікторівна, директор 

Ольшанської ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради 
 

Упровадження медіаосвіти у навчально-виховний 

процес Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 42 

Миколаївської міської ради  

Козловська Ольга Вікторівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 42 

Миколаївської міської ради 
 

 

НАПРЯМ № 4 
 

Медіаосвіта в системі  

післядипломної педагогічної освіти 
 

Роль медіаосвітніх технологій у підвищенні 

кваліфікації керівників навчальних закладів   
Луценко Світлана Миколаївна, кандидат наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри 
професійної освіти та менеджменту Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти 

 

Проект «Програма медіаграмотності для громадян» 

для вчителів Полтавщини: перші результати  
Бондар Тетяна Олексіївна, кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти 
Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 
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Медіаосвіта: стратегія і тактика співпраці 

медіапедагогів і бібілотекарів 
Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти, директор 
Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, заслужений учитель України  

 

НАПРЯМ № 5 
 

Формування медіакомпетентного педагога 
 

Розвиток медіакомпетентності фахівців морської 

галузі як педагогічна задача 

Ляшкевич Антоніна Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, т. в. о. декана факультету 

судної енергетики Херсонської державної морської 

академії  

 

Медіакомпетентність учителя сучасної школи 

Руда Тетяна Василівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Софіївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Первомайської районної ради 

 

Медіаграмотність педагога як вимога сучасного 

інформаційного суспільства 

Сагайдак Галина Володимирівна, викладач кафедри 

педагогіки та психології Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 
 

Медіакомпетентність педагога як засіб формування 

креативного мислення учнів 

Кунашенко Олена Вікторівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри мовно-
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літературної та художньо-естетичної освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
 

Використання Інтернет-ресурсів для неперервної 

освіти вихователів та вчителів початкових класів  

Стеценко Ірина Борисівна, співробітник  

Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій та систем Національної 

академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України 

НАПРЯМ № 6 
 

Медіакультура сім’ї 

 

Медіакультура сім’ї 

Свідерко Анна Василівна, учитель Павлівської      

ЗОШ І–ІІІ ступенів Снігурівської районної ради 
 

Роль батьків у формуванні медіакультури дитини 

Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

НАПРЯМ № 7 

 

Медіасередоще бібліотеки і читачі 

 

Веб-агенція СБІ (Служба безпеки в Інтернеті) 

Презентація бібліотечного медіауроку: з досвіду роботи 

шкільної бібліотеки загальноосвітнього навчального 

закладу № 55 Херсонської міської ради 

Бубнова Тетяна Веніамінівна, завідуюча  шкільної 

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу 

№ 55 Херсонської міської ради 
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Медіаосвітній вектор у співпраці дитячих та шкільних 

бібліотек: Херсонський досвід 

Крижановська Ольга Володимирівна, заступник 

директора з організації бібліотечного 

обслуговування комунального закладу «Херсонська 

обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» 

Херсонської обласної ради 

 

Супервізія Миколаївських бібліотек у медіаосвітньому 

напрямі 

Роскіна Тетяна Іванівна, директор науково-

педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, голова 

Миколаївської обласної бібліотечної асоціації 

 

Бібліотечна складова медіаосвіти 

Картузов Костянтин Миколайович, заступник 

директора науково-педагогічної бібліотеки 

м. Миколаєва 

 

 

Підсумково-узагальнювальна сесія  

 

 

Презентація бібліотек м. Миколаєва 

 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей 

ім. В. Лягіна (директор – Жайворонок Тетяна 

Анатоліївна) 

 

 

Центральна бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та 

В. Хоменка (директор – Семілет Наталя Вікторівна)  
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти  

 

вул. Адміральська, 4-а, 

м. Миколаїв, 54001 

 

Директор:   

Шуляр Василь Іванович       тел.: 37 85 87 

 

 

Заступники: 

Бєлова Ірина Михайлівна     тел.: 37 85 84 

Трубнікова Людмила Володимирівна  тел.: 37 85 84 

Півень Галина Григорівна    тел.: 37 85 89 

 

 

 

Приймальня:      тел.: 37 85 89 

 

 

 

 

 

http://www.moippo.mk.ua 

e-mail:  moippo@moippo.mk.ua 

http://www.moippo.mk.ua/
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