
25 жовтня 2016 року 
Конференц-зал № 2 - (Кінолекційний зал) 12:00 – 15:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку» 

Керівники: Романенко Михайло Ілліч, д.філос.н., професор, ректор КВНЗ «Дніпропетровський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., 
заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

1. Масова медіаосвіта молоді як чинник національної безпеки і перебудови комунікаційної 
політики в Україні 
Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти. 
2. Академія української преси – громадський лідер упровадження медіаосвіти і 
медіаграмотності (підсумки за 2011-2016 роки) 
Волошенюк Оксана Валеріївна, науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, менеджер 
медіаосвітніх програм Академії української преси. 
3. Модель розвитку медіаосвітніх компетентностей педагогів Дніпропетровщини 
Ватковська Марина Григорівна, к. філос. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
4. Медіаосвіта Дніпропетровщини: науково-методичні засади впровадження  
Піщанська Вікторія Миколаївна, к. культурології, доцент, доцент кафедри філософії освіти КВНЗ 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
5. Концептуальні засади неперервної медіа-інформаційної освіти педагогічних працівників 
Дніпропетровщини  
Бутурліна Оксана Василівна, к. філос. наук, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми 
проектами КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
6. Медіатворчість – нова епоха в навчанні та творчості  
Рижій Катерина Геннадіївна, науковий співробітник кафедри управління інформаційно-освітніми 
проектами КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
7. Моніторинг впровадження медіаосвітніх технологій в роботу загальноосвітніх навчальних 
закладів Лисоколенко Тетяна Володимирівна, к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії освіти КВНЗ 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
8. Інформаційно-комунікативна культура особистості 
Коляда Ірина Григорівна, старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
9. Спецкурс «Медіаосвіта та медіаграмотність» як основа формування медіакомпетентності 
майбутнього вчителя 
Гергуль Світлана Миколаївна, к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних 
мов Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
10. Теоретико-методичні особливості впровадження курсу медіаосвіти для майбутніх учителів 
Ольховик Марина Володимирівна, канд. філос. н., доцент, заступник декана філологічного факультету з 
навчальної роботи, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 
11. Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества 
Баландіна Надія Францівна, доктор філологічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 
12. Екологічне сприйняття інформації – важливий елемент підготовки шкільної молоді 
Назарук Вікторія Михайлівна, викладач Національного університету «Острозька академія», керівник 
Міжшкільної секції «Журналістика» Малої академії наук учнівської молоді міста Рівного 
13. Методика використання інтерактивних он-лайн вправ у навчально-виховному процесі 
Воротникова Ірина Павлівна, к.пед.н., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і 
технологій Інституту післядипломної  педагогічної  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 
14. Медіаосвітній потенціал філософської освіти молоді та майбутнє шкільної і 
університетської медіаосвіти 



Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та 
педагогіки Національного транспортного університету 
15. Медіаосвіта як засіб подолання посттоталітарних інтенцій в системі освіти 
Мельник Лариса Миколаївна, старший викладач кафедри методики викладання соціо-гуманітарних 
дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
16. Навчальний посібник «Універсальна журналістика»: практика використання у медіаосвітній 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 
Голубєв Віталій Юрійович, головний редактор ТОВ «Видавничий дім «ОГО» 
17. Досвід функціонування навчальних програм для молоді з медіаграмотності в Киргизстані 
Курманкаліев Алмаз, генеральний директор ГО «Центр підтримки ЗМІ»; 
Курманалієва Назгуль, програмний менеджер ГО «Центр підтримки ЗМІ»; 
Телеушева Жибек, проектний менеджер ГО «Центр підтримки ЗМІ». 
18. Вплив ІКТ на розвиток особистості учасників навчально-виховного процесу 
Погрібна Нелля Сергіївна, к.пед.н., директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Волочаєва Олена Миколаївна, заступник директора 
з НМР Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. 
19. Вплив медіакультури на розвиток творчих здібностей школярів 
Воробйова Антоніна Анатоліївна, директор Криворізької гімназії № 127 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської обл. 
20. Особистісна продуктивна діяльність учнів як основа дистанційного навчання  
Голтвянський Олег Григорович, директор Верхньодніпровської СЗШ № 2 Дніпропетровської області 
21. Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження 
медіаосвіти, інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес 
Гожа Л. В., директор КЗО «Середня загальноосвітня школа № 42» Дніпропетровської міської ради; 
Лагутенко О. І., медіапедагог, вчитель математики, інформатики, КЗО «Середня загальноосвітня школа № 
42» Дніпропетровської міської ради 
22. Освітній інформаційний медіапростір розвитку творчої особистості 
Луньова Юлія Олексіївна, вчитель інформатики НВО «Ліцей нових інформаційних технологій» 
м. Кам’янське Дніпропетровської обл. 
23. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами через дистанційне навчання з 
використанням ІКТ в умовах загальноосвітнього навчального закладу 
Шевченко Галина Володимирівна, заступник директора Павлоградського міського ліцею Павлоградської 
міської ради Дніпропетровської обл. 
24. Медіавиховання в сім’ї та школі: реалії сьогодення 
Іванова Інна Богданівна, заступник директора з НВР Першотравенської загальноосвітньої школи №2 
Першотравенської міської ради Дніпропетровської обл. 
25. Плюси та мінуси впровадження в навчальний процес проекта «Медіаосвіта» 
Жежеруха Ольга Григорівна, вчитель математики, інформатики, медіакультури КЗО «Навчально-виховне 
об’єднання №28» Дніпропетровської міської ради 
26. Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів 
Тихонова Тетяна Миколаївна, вчитель англійської мови КЗШ №128 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 
27. Практико-орієнтовані стратегії реалізації шкільної моделі медіаосвіти в навчально-виховний 
процес загальноосвітнього навчального закладу 
Владімірова Лідія Петрівна, директор Синельниківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Синельниківської міської ради 
Дніпропетровської обл. 
28. Використання ІКТ на уроках біології, як засіб формування соціальної компетентності учнів 
Калініченко Світлана Григорівна, вчитель біології КЗ «Вербківська ЗШ І-ІІІ ступенів» Павлоградської 
районної ради Дніпропетровської області 
29. Інтернет та медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освіти та розвитку 
інтелекту учнів 
Блоха Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, Царичанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради Дніпропетровської області 

 


