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ПРОГРАМА 
Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія 
навчального середовища: освітні категорії та виклик часу»   

 

26 жовтня 2021 року  
 

 
 
Мета: сприяння розбудові ефективної системи медіаосвіти, об’єднання 

зусиль науковців та практиків для розробки рекомендацій щодо осмислення 
нових реалій інтегрування медіаграмотності в освітні практики НУШ; 
розвиток медіаінформаційної компетентності керівників, педагогічних 
працівників як складової професійних компетентностей працівників освіти в 
умовах реформування галузі; розв’язання найгостріших проблем та захист від 
деструктивних медіавпливів. 

 



До участі запрошуються: 
медіаексперти, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, 

освітні управлінці, методисти, керівники ЗЗСО 
і всі зацікавлені заявленою проблемою. 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська. 

Форма проведення:  
Онлайн: https://meet.google.com/sdr-psrb-fij

До участі зареєструвалося 98 учасників: представники освітянської спільноти, 
громадськості міст Києва, Маріуполя,Чернігова, Слов'янська, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, 
Черкаської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Херсонської областей. 

НАПРЯМИ РОБОТИ: 

Медіаграмотність як сучасна потреба інформаційного суспільства 
Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння 

гуманітарній агресії 
Медіаграмотність    як    необхідна    складова    професійної  компетентності 

сучасного педагога 
Інтегрування медіаграмотності в освітній простір:  
- Медіаосвіта як складова Державного стандарту середньої освіти 
- Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти 
- Наскрізна медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення особистості 
- Медіаосвіта і медіаграмотність: інтегровані практики 
- Освітні практики в часи інфодемії 
- Інтеграція   медіаінформаційної   грамотності      у      післядипломну педагогічну 

освіту 

Модератор: 
Михайло Олександрович Сташенко, 

 завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО, 
 кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Покликання: 
https://meet.google.com/sdr-psrb-fij 



ПРОЄКТ ПРОГРАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
10.45 – 11.00  РЕЄСТРАЦІЯ 

11.00 – 11.20 

 ВІДКРИТТЯ  
Модератор: Михайло  Сташенко,  завідувач кафедри менеджменту 
освіти Волинського ІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
Раїса Євтушенко, головна спеціалістка директорату дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки 
України (відділ змісту освіти, мовної політики та освіти національних 
меншин  Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти) 
Валерій Іванов, президент Академії української преси, доктор 
філологічних наук, професор 
Олександр Дем’янюк, заступник директора з науково-педагогічної 
діяльності Волинського ІППО, доктор історичних наук, професор 

 

11.20 – 11.30  Медіаосвіта і Стандарт загальної середньої освіти 
Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії 
української преси, наукова співробітниця відділу кіномистецтва і 
телебачення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Рильського НАН України  

11.30 - 11.50 Як нам не наплодити «медia-франкенштейнів»? 
Тетяна Іванова, завідувачка кафедрою соціальних комунікацій 
Маріупольского державного університету, медіаекспертка, медіа та бізнес-
тренерка, докторка педагогічних наук, професорка.  

11.50 – 12.15 Медіаграмотність через гейміфікацію - брейн-ринги, квізи, квести 
Олександр Гороховський, Голова правління ГО "Центр аналітики і 
розслідувань", засновник проєкту з протидії дезінформації "БезБрехні", 
медіатренер 

12.15 – 12.30 Деякі питання інфодемії в сучасному медіапросторі 
Олександр Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, доцент, кандидат 
педагогічних наук 

12.30 – 13.00 Медіаосвіта як складова розвитку культури демократії та 
міжкультурного діалогу в курсі «Культура добросусідства» для 5-6 кл. 
Валентина Потапова, керівниця освітнього напрямку Української 
Гелсінської спілки з прав людини  медіапедагогиня, голова ГО «Центр 
громадянської освіти "Альменда"» 

13.00 - 13.20 Медіаграмотність у Державному стандарті (природнича освітня галузь) 
Руслан Шаламов, експерт і тренер з медіаграмотності, директор із 
науково-методичної роботи ТО "Соняшник", ХОНЛІ "Обдарованість", 
кандидат біологічних наук, заслужений вчитель України 

13.20 – 13.30 Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти 
Михайло  Сташенко,  завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського 
ІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Миколаївський ОІППО: координаційний центр із розвитку медіаосвіти 
на Миколаївщині

13.30 – 13.45  

Максим Запорожченко, завідувач навчально-методичної лабораторії ІКТ, 
медіаосвіти та системного адміністрування Миколаївський ОІППО 

13.45 – 14.15      Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в інноваційному 
освітньому менеджменті 
Оксана Рудь, старша викладачка кафедри менеджменту освіти ВІППО 



 14.15 – 15.30   РОБОТА В СЕКЦІЯХ 

Глобальний тиждень медіа та інформаційної грамотності 
(Global Media and Information Literacy (MIL) Week) 

24-31 жовтня 

Координатор конференції: 
Оксана Володимирівна Рудь, 

старша викладачка кафедри менеджменту освіти 
  тел. +38(050)1733957 




