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9.00-10.00 РЕЄСТРАЦІЯ  

ВІТАЛЬНА КАВА 

10.00-10.30 ВІДКРИТТЯ 

Модератор: Валерій Іванов, президент Академії української преси, проф., 

д-р філол. наук  

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Вадим Карандій, заступник Міністра освіти і науки України 
Маргарита Захарчук, локальний координатор Академії Deutsche Welle в 

Україні 

Аннетте Пьолькінг, керівник відділу преси Посольства ФРН  



10.30-11.45 Українська журналістика перед викликами пропаганди  

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, 

заслужений журналіст України  

Андрій Куликов, голова Комісії з журналістської етики, голова правління 

ГО «Громадське радіо» 

Наталія Гуменюк, голова ГО «Громадське телебачення»; 

Олексій Мацука, засновник та головний редактор сайту «Новости 

Донбасса» та «Суспільне телебачення Донбасу»;  

Володимир Мостовий, фундатор Комісії з журналістської етики, 

засновник газети «Дзеркало тижня»; 

Пьотр Андрусечко, журналіст «Gazeta Wyborcza» (Польша), лауреат 

премії Гран-Пресс «Журналіст року 2014». 

11.45-12.30 Медіаграмотність в Україні сьогодні 

Модератор: Валерій Іванов 

Спікери:  

Джиліан МакКормак, Директор Internews в Україні; 

Юрій Кононенко, директор департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Мехрі Дракман, директорка програм та технологічна радниця IREX. 

12.30-13.00 Презентація практичного посібника з медіаграмотності для 

мультиплікаторів 

Тетяна Іванова, Олена Тараненко, Андрій Юричко, Олександр 

Гороховський, Артем Бабак 

13.00-14.30 Обід 

14.30-15.30 Медіаграмотність в Україні сьогодні: регіональний аспект  

Галина Дегтярьова, завідувач кафедри методики навчання мов і 

літератури Комунального вищого навчального закладу «Харківської 

академії неперервної освіти», кандидат педагогічних наук 

Вікторія Піщанська, доцент кафедри філософії Комунального закладу 

вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», кандидат 

культурології 

Олександр Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних дисциплін та 

методики їх викладання, доцент Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат 

педагогічних наук 

Катерина Муліка, завідувач центру практичної психології і соціальної 

роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М. В. Остроградського 

Михайло Сташенко, завідувач кафедри менеджменту освіти, доцент  

Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

канд. фіз.-мат. наук 

Юлія Зоря, завідувач навчально-тренінгового центру «STEM-освіти» 

Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради», кандидат педагогічних наук 

Лариса Петрова, завідувач кафедри освітніх та інформаційних 

технологій, доцент Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, канд. техн. наук. 

15.30-17.00 Медіаграмотність у пострадянських країнах: розвиток та 

перспективи 

Модератор: Валерій Іванов 



Спікери:  

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм Академії української 

преси (Київ, Україна) 

Тамара Мацкевич, заступниця голови Товариства Білоруської школи, 

(Мінськ, Республіка Білорусь)  

Нуне Саркісян, виконавчий директор Центру медіа ініціатив Вірменія 

(Єреван, Вірменія) 

Гульнар Асанбаєва, регіональний консультант з медіаграмотності 

Представництво Internews в Центральній Азії (Алмати, Казахстан) 

Галія Ібраєва, професор факультету журналістики Казахського 

національного університету імені аль-Фарабі (Алмати, Казахстан) 

Лілія Цуркан, викладач кафедри журналістики Державного педагогічного 

університету імені Іона Крянге (Кишинів, Молдова)   

Анета Гонца, викладач кафедри журналістики Державного педагогічного 

університету імені Іона Крянге (Кишинів, Молдова)   

Соф’я Чхаідзе, медіа-аналітик Фонду розвитку ЗМІ (Тбілісі, Грузія) 

17.00-17.30 Презентація ресурсів АУП 

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм Академії української 

преси 

17.30-17.45 Презентація книги "Ефективність: книга для тих, хто працює з 

інформацією" 

Вітлаій Голубєв, головний редактор ВД «ОГО», викладач НаУ «Острозька 

академія», секретар НСЖУ, керівник Школи універсального журналіста 

17.45 Фуршет 

22 березня 

09.00-13.00 СЕКЦІЯ 1 

МЕДІАОСВІТА В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

Модератори: Галина Дегтярьова, завідувач кафедри методики навчання 

мов і літератури  Комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти», канд. пед. наук 

Олена Качура, завідувач Комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 280 Харківської міської ради» 

Потенціал нового змісту початкової освіти для ознайомлення 
молодших школярів із основами медіаграмотності
Олександра Савченко, віце-президент Національної академії педагогічних 
наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, почесний професор багатьох вишів України, 
фахівець в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи.

Початкова школа та медіаосвіта: друзі чи випадкові знайомі? 

Валерія Голощапова, учитель початкових класів Комунального закладу 

«Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 13» 

Харківської обласної ради 

Медіаосвіта в НУШ: чим відрізняється здобувач освіти від учня 

Інна Іванова, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Дніпропетровської області 



Стимулювання учнів до створення власних медіапродуктів під час 

літньої мовно-медійної школи 

Антоніна Кожанова, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель початкових класів, вчитель-методист Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2  з поглибленим вивченням 

англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

Медіаосвіта-засіб  формування соціальної компетентності 

Вікторія Яковенко, вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи № 68 

Нова українська школа - простір для формування медіаграмотності 

молодших школярів 

Ірина Волощенко, вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання № 6» Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Медіапростір учня початкової школи. Вчимося і виховуємо по-

новому. Досвід роботи з учнями, вчителями і батьками 

Наталія Ярова, заступник директора з навчально- виховної роботи, 

вчитель початкових класів Комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 6» Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Інтеграція медіа в освітній процес закладів дошкільної освіти 

Вікторія Лобода, викладач кафедри теорії і методики змісту освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Впровадження медіаосвіти в роботу закладу дошкільної освіти 

Людмила Дворцова, вихователь-методист Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №407 Харківської міської 

ради» 

Досвід інтеграції медіазасобів в освітній простір сучасного закладу 

дошкільної освіти 

Олена Іржавська, завідувач Комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №74 "Веселка" комбінованого типу 

Харківської міської ради» 

Інформаційно-освітнє середовище як складова медіаосвіти 

Вікторія Кізлевич, завідувач Комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №78 Харківської міської ради» 



Інтеграція медіаосвіти в предмети початкової школи 

Юлія Волкова, вчитель початкових класів Ізюмської гімназії №1 Ізюмської 

міської  ради Харківської області 

Тетяна Нич, вчитель початкових класів Ізюмської гімназії №1 Ізюмської 

міської  ради Харківської області 

Медіатворчість як засіб формування основ громадянської 

компетентності дітей дошкільного віку 

Світлана Фролова, вихователь Комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №407 Харківської міської ради» 

Нова українська школа: медіаконтенти в рефлексійній освітній 

діяльності учнів 

Тетяна Гонгало, вчитель початкових класів Харківської гімназії № 46 ім. 

М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області 

Олена Шкребець, вчитель початкових класів Харківської гімназії № 46 ім. 

М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області 

Медіаосвітня діяльність дошкільників 

Олена Качура, завідувач Комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 280 Харківської міської ради» 

Медіа як засіб розвитку і соціалізації дітей дошкільного віку 

Світлана Лисенко, вихователь Комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 280 Харківської міської ради» 

Готовність учителів початкових класів до початку формування 

медіаграмотності молодших школярів 

Діана Ротфорт, старший викладач кафедри методики дошкільної та 

початкової освіти Комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти», канд. пед. наук 

Медіаосвітній маршрут як ефективний шлях до реалізації завдань 

формування основ здоров'язбережувальної компетентності 

дошкільника 

Валентина Колісник, директор Лозівського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради Харківської 

області 

Вікторія Григоренко, вихователь Лозівського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради Харківської 

області 

Організація діяльності дітей старшого дошкільного віку за 

парціальною програмою «Медіасвіта для дошкільнят» 

Сергій Василюк, директор, практичний психолог 

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садка №2 



комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

Ольга Алєксєйчик,  вчитель-методист Куп'янського дошкільного 

навчального закладу-ясла-садка №2 комбінованого 

типу Куп'янської міської ради Харківської області 

Оксана Проценко, директор, практичний психолог Куп'янського 

інклюзивно-ресурсного центру Куп'янської міської ради Харківської 

області  

Створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти шляхом 

колективної медіатворчості. Медіаосвіта дошкільників: мода чи 

веління часу? Презентація авторської парціальної програми 

«Медіадошкільник» 

Олена Тарасова, вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний 

психолог Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку 

дитини) «Іскорка» Куп`янської міської ради Харківської області 

Альона Фоменко, вчитель-логопед, Куп’янського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп`янської 

міської ради Харківської області 

Формування медійної компетентності дітей 4-6 років в процесі 

впровадження парціальної програми «Казки і фарби» 

Тетяна Чашка, вихователь Куп'янського дошкільного навчального 

закладу-ясла-садка №2 комбінованого типу Куп'янської міської ради 

Харківської області 

Мульт-лабораторія, або медіаосвіта для наймолодших 

Ірина Ковач, завідувач сектору Комунального закладу «Херсонська 

обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної 

ради 

Кейс-практикум з анімації 

Світлана Стерденко, керівник гуртка Центру дитячої та юнацької 

творчості Солом'янського району м. Києва 

Формування медіаграмотності особистості дошкільника 

Оксана Городецька, доцент кафедри менеджменту і методології освіти 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Організація роботи з формування медіаграмотності батьків 

дошкільників у тріаді партнерства «педагоги - діти – батьки» 

Оксана Євстратьєва, вихователь Комунального закладу 

«Краснопавлівський ДНЗ (ясла-садок) "Оленка" Лозівської районної ради 

Харківської області»  

Дошкільний заклад: проблеми залучення батькiв до медiавиховання 



дiтей 

Ірина Махінько, вихователь-методист Комунального дошкільного 

навчального закладу «Калинка», м. Пешотравенськ, Дніпропетровської 

області  

Створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти шляхом 

колективної медіатворчості 

Людмила Швайка, директор Куп’янського дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп`янської міської ради 

Харківської області 

Інна Молодушкіна, практичний психолог Куп’янського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп`янської 

міської ради Харківської області 

Урок-практикум у 3 класі з теми «Селфі – погляд на себе збоку» 

Алла Єрмола, вчитель початкових класів Есхарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області 

Ми у медіапросторі 

Алла Басиста, вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання № 6 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання "Натхнення" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Формування критичного мислення учня початкової школи як 

запорука свідомого сприйняття інформації 

Тетяна Комінарець, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, 

початкової освіти й мовних комуникацій, доцент КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», канд. філол. наук  

Курс «Медіаосвіта» як засіб формування медіакомпетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Тетяна Євтухова, завідувач кафедри природничо-математичних 

дисциплін, доцент Донбаського державного педагогічного університету, 

кандидат педагогічних наук  

Елементи медіаграмотності у роботі з учнями початкової школи 

Ірина Решетило, педагог-організатор Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського 

району Харківської області 

09.00 – 13.00 СЕКЦІЯ 2 

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Модератор: Олександр Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання, доцент Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 



канд. пед. наук 

Медіаосвіта та критичне мислення. Методологічні аспекти  

Олександр Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних дисциплін та 

методики їх викладання, доцент Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. 

наук 

Шляхи попередження кібермобінгу та кібербулінгу в сучасному 

освітньому просторі 

Марина Величко, психолог, соціальний педагог Ліцею міжнародних 

відносин № 51 м. Києва 

Обов'язковий фактор психічного здоров'я сучасного учня - безпека 

цифрового дитинства 

Світлана Воронцова, практичний психолог Карлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Карлівської районної ради Полтавської області 

Науково-дослідницька робота учнів у контексті медіаосвіти 

Юлія Рибіна, вчитель інформатики Харківської гімназії №14 Харківської 

міської ради Харківської області 

Урок маркування контенту на телебаченні 

Павло Коваленко, учитель медіакультури та журналістики Комунального 

закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Січовий колегіум» Запорізької обласної ради   

Формування громадянської компетентності засобами моделювання 

відносин у системі «шкільна преса-учнівське самоврядування» 

Ганна Шевченко, вчитель, голова наукового товариства «Інтелект», 

викладач курсу «Основи медіаграмотності» Комунального закладу 

Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей», кандидат географічних наук 

Наталія Юхно, методист Комунального закладу Сумської обласної ради 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» 

Сутнісні характеристики мовної особистості старшокласників в 

умовах медіаосвіти 

Антоніна Воробйова, директор Криворізької гімназії №127 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

Використання медіа на уроках історії 

Олександра Розумієнко, вчитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №30 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

Виховання свідомого, компетентного і творчого споживача 

медіатекстів на уроках української  літератури (практичні поради) 



Ганна Новицька, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель української мови та літератури Миколаївського економічного 

ліцею № 2 

Школа on-line. Використання мережі інтернет в організаційній та 

методичній роботі закладу освіти. Управлінський аспек 

Тетяна Гришанова, директор Есхарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чугуївської районної ради Харківської області 

Особливості викладання основ медіаграмотності для учнів 5-6 класів 

Юлія Билина, керівник гуртка з основ медіаграмотності та журналістики 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти 

Медіаосвіта у сільській школі: Before - After 

Олександра Донець, вчитель курсу «Медіаграмотність», вчитель 

української мови та літератури Комунального закладу «Станично-

Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Станично-

Луганського району, Луганської області 

Формування медіакомпетентності учнів на уроках мистецтва 

Вікторія Ніконенко, вчитель мистецтва Запорізької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької 

міської ради Запорізької області 

Наскрізне впровадження медіаосвіти в освітній процес сучасного 

закладу освіти 

Світлана Боровкова, директор Комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської 

міської ради Луганської області 

Шляхи впровадження медіаосвіти на уроках англійської мови та 

позакласній діяльності 

Тетяна Гамрецька, учитель англійської мови Старобільської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Старобільської 

районної ради Луганської області 

Досвід упровадження елементів медіаосвіти на уроках історії 

Наталя Кулакова, вчитель Ліцею №15 м. Чернігова 

Читаємо критично: як навчити сприймати інформацію з соціальних 

мереж підлітків 

Ганна Бик, журналістка, випусковий редактор Інтернет-видання 

«ХайВей», канд. філософ. наук  

Шкільні медіа: як робити якісний контент 

Олена Самойленко, старший викладач кафедри журналістики Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

Workshop «Маніпулятивні можливості мас-медіа та реклами» - засіб 

формування медіаграмотності старшокласників 

Тетяна Бондаренко, викладач, доцент Донбаського державного 

педагогічного університету, канд. пед. наук 



Артем Бондаренко, вчитель інформатики Миколаївського закладу 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради 

Слов'янського району Донецької області 

 

Організаційно-педагогічний супровід впровадження медіаграмотності 

в загальноосвітньому закладі 

Краснопєєва Ольга,  директор Миколаївського закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради Слов'янського 

району Донецької області 

 

З досвіду впровадження тренінгів з медіаграмотності для 

старшокласників 

Тетяна Любіч, практичний психолог Черкаської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4 

 

Формування загальнокультурної та інформаційної компетентності, 

критичного мислення учнів на уроках української мови та 

літератури, зарубіжної літератури  через використання медійного 

простору школи 

Ірина Єщенко, вчитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням англійської мови 

 

Медіаграмотність та критичне мислення на уроках історії 

Оксана Петкова, вчитель історії та правознавства Тернопільської 

загальноосвітньої школи № 4  

 

Медіаосвітня функція нарису у вихованні патріотизму та формуванні 

громадянської позиції учнів середньої школи 

Тетяна Челомбітько, вчитель зарубіжної літератури та німецької мови 

Харківської гімназії №14 Харківської міської ради Харківської області 

 

Формування медіаграмотності десятикласників на уроках 

«Громадянської освіти» 

Світлана Дребот, вчитель історії, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист Житомирської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 20 

Житомирської міської ради 

 

Медіаосвіта як необхідна складова освітньої галузі 

«Природознавство» 

Ірина Шепенюк, старший викладач кафедри методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

 

Медіаграмотність вчителя як складова його професійної 

компетентності 

Ольга Сирцова, доцент Комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

кандидат історичних наук 

 

Формування активної громадянської позиції учнівської молоді 

шляхом створення медіапроектів 

Оксана Лагутенко, вчитель математики, інформатики та медіакультури 



Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №42» 

школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

Дніпровської міської ради 

 

Мультиплікація та шкільні ЗМІ як засіб формування особистості: з 

досвіду роботи  НВК «Кремінський ЗЗСО № 3 – ЗДО» 

Ірина Решетняк, директор Навчально-виховного комплексу «Кремінський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 - заклад дошкільної 

освіти» Кремінської районної ради Луганської області 

 

Управлінський концепт упровадження медіаграмотності в освітній 

процес закладу загальної середньої освіти 

Галина Безкоровайна, директор, Ленковецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Ленковецької сільської ради, Шепетівського району 

Хмельницької області, методист-кореспондент Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Медіаграмотність як  пріоритетний напрям розвитку освітнього 

середовища сучасного закладу загальної середньої освіти 

Таміла Соболик, директор Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Нетішинської міської ради Хмельницької області голова 

правління громадської організації «Асоціація керівників закладів освіти 

Хмельницької області», методист-кореспондент Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Створення умов для розвитку медіаграмотності учнівської молоді в 

закладі позашкільної освіти 

Інна Наумчук, методист Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, методист-кореспондент 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Розробка дистанційних курсів з української літератури в контексті 

нової парадигми освіти 

Наталія Шелехова, учитель української мови та літератури Харківського 

приватного навчально-виховного комплексу «Гімназія ОЧАГ» 

Тетяна Локойда, учитель української мови та літератури Харківської 

загальноосвітньої школи № 158 

 

Медіаосвіта в системі навчально-виховної роботи освітнього округу 

Зміївський ліцей №1 імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. 

Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області 

Світлана Захаркіна, заступник директора з НВР Зміївського ліцею № 1 

імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка Зміївської 

районної ради Харківської області 

Лілія Шамрай, учитель української мови та літератури Зміївського ліцею 

№ 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка Зміївської 

районної ради Харківської області 

 

Система роботи закладу загальної середньої освіти в контексті 

впровадження медіаосвітніх інновацій 

Валерій Коваленко, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 52 Криворізької 



міської ради Дніпропетровської області 

 

Медіаграмотність в освіті 

Любов Федорчук, соціальний педагог Комунального закладу 

«Маріупольська загальноосвітня школа № 10 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

Медіаосвіта як ефективний засіб розвитку критичного мислення 

учнів на уроках історії 

Наталія Кислюк, вчитель історії та правознавства ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія» смт Шацьк Волинська область 

 

Інтеграція медіаосвіти в мовно-літературну галузь Нової української 

школи 

Ірина Старагіна, заступник директора з наукової роботи Незалежного 

науково-методичного центру «Розвиваюче навчання» Харківської області 

 

Вплив фейкових повідомлень, в соціальних мережах, на емоційний 

стан підлітка 

Олена Приходьон, вчитель Козелецької гімназії №1 Козелецької селищної 

ради Козелецького району Чернігівської області 

 

Лайфхаки для організації якісного інформаційно-освітнього простору 

Олена Колб, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ 

ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області, 

магістр з педагогіки вищої школи  

 

Вивчення питань медіаграмотності в межах курсу «Громадянська 

освіта» в школі 

Наталія Дністрянська, учитель історії та громадянської освіти 

Комунального закладу «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради 

Волинської області» 

 

Інтеграція медіаосвітньої компоненти у викладання інформатики 

засобами Stop-motion анімації. Кейс з розробки мультфільму 

Ольга Соловйова, вчитель інформатики Харківська гімназія 

№116 Харківської міської ради Харківської області 

 

Формування медіакомпетентностей п’ятикласників (з досвіду роботи) 

Надія Мандзій, вчитель Запорізького навчально-виховного комплексу № 

19 

 

Учні в соціальних мережах: плюси та мінуси 

Людмила Козубай, вчитель Навчально-виховного комплексу №10 м. 

Хмельницького 

 

Медіаграмотність. Досвід впровадження в НУШ 

Оксана Ганик, вчитель початкових класів ЗШ «Дивосвіт», м. Львів  

 

 

09.00-13.00 

 

СЕКЦІЯ 3 

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, 



ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

 

Модератор: Михайло Сташенко, завідувач кафедри менеджменту освіти, 

доцент  Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, канд. фіз.-мат. наук 

 

Інтеграція медіа-інформаційної грамотності  у  післядипломну 

педагогічну освіту 

Михайло Сташенко, завідувач кафедри менеджменту освіти, доцент  

Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

канд. фіз.-мат. наук 

Оксана Рудь, старший викладач кафедри менеджменту освіти 

Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Медіаосвіта у післядипломній педагогічній освіті 

Юлія Зоря, завідувач навчально-тренінгового центру «STEM-освіти» 

Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради», канд. пед. наук 

 

Створення сучасного простору медіаграмотності та перспективи його 

розвитку у системі освіти Полтавської області 

Катерина Муліка, методист Центру практичної психології і соціальної 

роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського 

 

Медіапоступ Дніпропетровщини: регіональний вимір 

Вікторія Піщанська, доцент кафедри філософії Комунального закладу 

вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», кандидат 

культурології 

 

Особливості висвітлення проблем медіаосвіти у вищій школі 

Ірина Іванова, доцент кафедри журналістики Харківської державної 

академії культури, д-р філол. наук  

 

Впровадження медіаосвіти у простір закладів вищої освіти 

Тамара Бакка, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти Факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, канд. пед. наук 

 

Медіабезпека українських педагогів 

Ліна Анищенко, старший викладач Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

 

Медіаосвіта як засіб формування критичного мислення у студентів - 

майбутніх педагогів 

Тетяна Мелещенко, декан, доцент історичного факультету Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, канд. іст. наук 

 

Медіаграмотність у вищій школі 

Зоя Крамська, заступник директора з навчальної роботи КВНЗ 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

 



Роль критичного мислення та важливість дотримання критичної 

дистанції по відношення до медіа 

Юлія Юріна, доцент кафедри соціальних комунікацій Херсонського 

державного університету, канд. філол. наук 

 

Інформаційна й медіаграмотність в освітньому середовищі КЗ 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28» 

Ірина Земелько, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 28  

 

Критичний аналіз медіатекстів як необхідна  складова розвитку 

медіакомпетентності вчителя історії 

Ольга Журба, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, канд. пед. наук  

 

Медіаосвіта в середній та вищий школі: моделі взаємодії 

Катерина Доценко, доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв'язків 

із громадськістю  факультету журналістики Запорізького національного 

університету, канд. філол. наук  

 

Соціальні мережі як інструмент формування он-лайн репутації 

керівника закладу освіти 

Тетяна Махиня, професор кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доцент, канд. 

пед. наук 

 

Медіаграмотність педагога в умовах освітніх змін 

Галина Сагайдак, викладач кафедри педагогіки та психології Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Впровадження курсу медіаграмотності у процес підвищення 

кваліфікації вчителів суспільних дисциплін (досвід Рівненщини) 

Олег Власюк, доцент Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, канд. іст. наук 

 

Впровадження елементів медіаграмотності у шкільний курс мовно-

літературної освіти 

Володимир Лавренчук, завідувач кафедри Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. філол. наук 

 

Використання медіапростору з метою профорієнтації 

Наталія Волкова, доцент Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, канд. наук з держ. управ.  

 

Сучасні аспекти медіаграмотності у сфері вищої освіти 

Ксенія Бондаревська, доцент кафедри економіки та управління 

національним господарством Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара, канд. економ. наук  

 

Методологічна основа медіаосвіти педагогів в умовах модернізації 

української школи 

Лариса Мельник, старший викладач Хмельницького обласного інституту 



післядипломної педагогічної освіти 

 

Новостійна грамотність в системі підготовки майбутнього вчителя до 

медіаосвітньої діяльності 

Людмила Остапенко, викладач Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

 

Медіакомпетентність майбутнього вчителя суспільних дисциплін як 

складова професійної майстерності 

Оксана Кравченко, асистент кафедри методики навчання суспільних 

дисциплін і гендерної освіти, аспірант Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова 

 

Використання онлайн-курсів як елементу самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Основи медіаграмотності» 

Антон Кірдіщев, викладач інформатики, основ медіаграмотності КЗ СОР 

«Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» 

 

Медіаграмотність як обов'язкова складова професіоналізму сучасного 

вчителя 

Ірина Цеба, методист відділу освіти, молоді та спорту Карлівської 

районної державної адміністрації Полтавської області  

 

Моделі медіаосвіти ЗЗО Сумщини 

Лариса Петрова, завідувач кафедри освітніх та інформаційних 

технологій, доцент Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, канд. техн. наук. 

 

Розвиток критичного мислення у майбутніх магістрів освіти засобами 

інтерактивних методів навчання у середовищі онлайн дошки Padlet 

(на прикладі тренінгу з медіаграмотності) 

Світлана Ізбаш, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, канд. пед. наук  

 

Розвиток медіаграмотності майбутніх учителів-словесників: досвід 

Сумського педагогічного університету 

Марина Ячменик, аспірант Сумського державного педагогічний 

університету імені А.С.Макаренка 

 

Науково-методичний супровід діяльності керівника закладу загальної 

середньої освіти з питань Інтеграції  медіаграмотності в освітній 

процес 
Віра Гуменюк, завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Розвиток медіаграмотності як складової професійної підготовки 

майбутнього вчителя фізико-математичного профілю 

Андрій Шидловський, викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики Рівненського 

державного гуманітарного університету 

 

Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до 



здійснення медіаосвітньої діяльності 

Тетяна Шроль, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій 

та методики викладання інформатики Рівненського державного 

гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук 

 

09.00-13.00 СЕКЦІЯ 4 

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ПОЖИТТЄВОМУ 

НАВЧАННІ 

Модератор: Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернопільської 

міської ради 

 

Медіаграмотність. Маніпуляції громадською думкою 

Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернопільської міської ради 

Наталія Чорна, заступник голови ТМО ВУД «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

 

Закордонний досвід медіаосвіти: інноваційні підходи (за результатами 

Media literacy 360° Forum & Fair, організованої Digital Communication 

Network) 

Марина Дорош, програмна менеджерка ГО «Український інститут медіа 

та комунікації» 

 

Тренінгові  вправи з медіаграмотності як відповідь на сучасні 

виклики медіатравмування 

Олена Тараненко, завідувачка кафедри журналістики Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, канд. філол. наук  

 

Video Production як метод підвищення медіаграмотності при 

декодуванні текстів 

Андрій Єлькін, педагог-організатор керівник Шкільного Медіахолдингу 

«ВМ-НФ» Запорізького навчально-виховного комплексу Запорізької 

міської ради Запорізької області 

 

Цифрова креативність або творчо мислячий бібліотекар 

Людмила Михальчук, директор Обласної бібліотеки для дітей 

Житомирської обласної ради 

 

Медіаосвіта та медіаграмотність впродовж життя 

Олена Проніна, асистент Луганського інституту післядипломної 

педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк) 

 

Підвищення медіаграмотності як спосіб протидії фейкам в ЗМІ 

Ганна Хлистун, викладач, молодший науковий співробітник Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

 

Критичне мислення як чинник захисту від медійних маніпуляцій: із 

досвіду роботи в бібліотечних проектах 

Ірина Срібна, головний бібліотекар відділу обслуговування 5-9 кл. КЗ 

«Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» 

Херсонської обласної ради 

 

Тренінг як основна форма навчання медіаграмотності 

Світлана Гергуль, заступник з виховної роботи декана філологічного 



факультету, доцент кафедри педагогіки та методики викладання 

іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка, канд. пед. наук 

 

Медіаосвітній та національно-цивілізаційний потенціал українського 

діаспорного інтелектуалізму 

Вікторія Ковпак, професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв'язків 

із громадськістю факультету журналістики Запорізького національного 

університету, доктор наук із соціальних комунікацій 

 

Організаційні засади впровадження медіаграмотності  у виховний 

процес закладів позашкільної освіти 

Ольга Просіна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

 

Педагогічна блогодидактика та її складники 

Ганна Онкович, професор Київського медичного університету, кандидат 

філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор  

 

Застосування елементів фактчеку на заняттях із української 

літератури 

Валентина Козак, викладач кафедри соціальних комунікацій Київського 

міжнародного університету, кандидат філологічних наук  

 

Формування медіапростору сучасного закладу позашкільної освіти 

Інна Плотнікова, методист, керівник гуртків Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

Медіаграмотність в органах місцевого самоврядування, молодіжних 

громадських організаціях та державних підприємствах (відмінності і 

перспективи) 

Галина Муравська, прес-секретар, депутат, член МР ОПЛ Жовківського 

лісового господарства Туринківської сільської ради Молодіжної ради 

об‘єднання профспілок Львівщини 

 

Медіаосвіта в країнах Вишеградської групи 

Тетяна Несторенко, доцент кафедри економіки, підприємництва і 

фінансів Бердянського державного педагогічного університету, канд. 

економ. наук  

 

Мова ворожнечі як змістовна складова мемів українського сегмента 

Інтернету 

Ганна Старкова, доцент кафедри управління соціальними комунікаціями 

Харківськиого національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 

кандидат культурології 

 

Медіаосвіта і медіаграмотність: чинники модернізації сучасного 

суспільства 

Владислава Самелюк, фахівець відділу інформації та зв'язків із 

громадськістю Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Телеграм-канали найновіший медіа-засіб. Можливості та переваги 



В’ячеслав Головченко, старший викладач Одеського національного 

політехнічного університету 

 

Медіаосвіта у системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект 

Вікторія Маркова, завідувач кафедри Харківської державної академії 

культури, професор, д-р наук з соц. комун.  

 

Медіаграмотність впродовж життя: батьківська медіаосвіта 

Олена Бурім, менеджер проектів Полтавської філії Суспільної служби 

України 

 

Формування медіаграмотності майбутніх психологів у процесі 

професійної підготовки 

Олена Шолох, викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії 

та суспільних дисциплін Інституту історії, етнології та правознавства ім. 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівського 

колегіуму імені Т. Г. Шевченка» 

 

Проблематика поширення медіаграмотності в громадах 

Юлія Ярославцева, заступник директора з НВР Требуховецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Меджибізької селищної ради 

Хмельницької області  

 

Особливості медіаграмотності в регіональних ЗМІ 

Мирослава Чорнодон, старший викладач Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Як стати медіаграмотним за 5 хв.: огляд лайфхаків з відкритих 

інтернет- джерел для вивчення окремих понять з медіаграмотності 

(плакати, методички, схеми, казки, онлайн - ігри, відеоролики, тощо) 

Юлія Крамарєва, завідувач відділу соціокультурної діяльності 

Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. 

Котляревського 

 

Проблема змісту медіаосвіти у сучасних освітніх організаціях 

Великобританії 

Наталія Приходькіна, доцент кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Фотонаратив у мас-медіа як засіб маніпуляції: загальні зауваги 

Галина Волинець, доцент кафедри журналістики Запорізького 

національного технічного університету, доцент, кандидат філологічних 

наук  

 

Медіаграмотність в контексті загальної мистецької освіти 

Олена Гайдамака, старший науковий співробітник ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук 

 

«Наука правди» в медіаосвіті 

Світлана Петренко, аспірантка Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 



Декодування повідомлення публічної події як інструмент 

медіаграмотності 

Олена Зіненко, старший викладач, аспірант ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Міфологічна свідомість як детермінанта ефективності фейків в 

українському суспільстві 

Ксенія Кудрявцева, викладач Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

Роль медіа у формуванні цінностей сучасної особистості 

Ірина Маранська, учитель української мови та курсів «Медіаграмотність» 

і «Медіакультура» Городищенського економічного ліцею Городищенської 

райради Черкаської області  

Кіноклуби як майданчики для формування навичок медіаграмотності 

Марія Суляліна, оператор бази даних Української гельсинської спілка з 

прав людини 

Впровадження медіаграмотності у навчальні програми університетів 

Центральноі Азії 

Сергій Штурхецький, доцент кафедри журналістики НаУ «Острозька 

академія», кандидат наук з державного управління 

Використання маніпулятивних технологій у політичних слоганах 

передвиборчих білбордів 

Юлія Кияшко, доцент кафедри журналістики, української словесності та 

культури Університету державної фіскальної служби України, кандидат 

наук із соціальних комунікацій 

Медіаграмотність в умовах посилення контролю над інформаційним 

простором 

Наталя Нечаєва, доцент кафедри журналістики Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Маніпулятивний потенціал фактчекінгових проектів 

Наталія Островська, доцент кафедри журналістики Запорізького 

національного технічного університету, кандидат наук із соціальних 

комунікацій 

Твіттер і НУО. Від твіттер- трансляції місцевих виборів до смітника 

інформаційних воєн 

Володимир Ханас, експерт Тернопільської кінокомісії, магістр державного 

управління 

9.00-13.00 СЕКЦІЯ 5 

ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ З МЕДІАГРАМОНОСТІ: 

ОБМІН ДОСВІДОМ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ 

(лише для учасників проекту для тренерів з медіаграмотності) 

13.00 – 14.00 ОБІД 

14.00-16.00 Продовження роботи секцій 

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів 
масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. 
Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування 
для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму 
«Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, 
журналістики та комунікації. 






