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Місце проведення: 

Харківська академія неперервної освіти, 

вул. Пушкінська, 24 

 

Мета:  

Поширення та популяризація ідей медіаосвіти, обмін досвідом 

медіапедагогів Харківській області, мотивація до подальшої роботи в 

галузі медіаосвіти для формування медіаграмотності всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 
 

Напрями роботи конференції: 

 Дошкільна медіаосвіта. 

 Медіаосвіта в початковій школі. 

 Медіаосвіта в основній і старшій школі. 

 Позашкільна медіаосвіта. 

 Бібліотечна медіаосвіта. 

 Батьківська медіаосвіта. 
 

Наукова проблематика конференції: 

 Модель упровадження медіаосвіти в систему роботи навчального 

закладу. 

 Інтеграція медіаосвіти в навчання предметів у загальноосвітньому 

навчальному закладі/проведення навчальних занять у дошкільному 

навчальному закладі: методичні рекомендації та дидактичне 

забезпечення. 

 Дидактичні матеріали для формування медіаграмотності батьків. 

 Авторські програми гуртків і факультативів медіаосвітньої 

спрямованості, кіноклубів та їх дидактичне забезпечення. 

 Практична медіаосвіта: розробки циклів уроків, занять та 

позакласних заходів. 

 Бібліотечні заняття медіаосвітньої спрямованості. 

 Система роботи з розвитку творчої складової медіакомпетентності 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців 

дошкільних і позашкільних навчальних закладів. 

 Медіапросвіта батьків. 
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Учасники: 

Викладачі, методисти, педагогічні працівники бібліотекарі 

загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних 

закладів Харківської області, які є учасниками дослідно-

експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження 

медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів Харківської 

області» (2013 – 2018 рр.), а також особи, які мають професійний 

інтерес до теми конференції. 

 

Організаційний комітет конференції 

Голова: 

Покроєва Любов Денисівна, ректор Харківської академії 

неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заслужений працівник освіти України 

 

Члени оргкомітету: 

Дегтярьова Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри методики навчання мов і літератури 

Харківської академії неперервної освіти 

Губіна Світлана Леонідівна, старший викладач кафедри соціально-

гуманітарної освіти Харківської академії неперервної освіти; 

Кугуєнко Наталя Филимонівна, старший викладач кафедри 

методики дошкільної і початкової освіти Харківської академії 

неперервної освіти; 

Папернова Тетяна Валеріївна, завідувач секції інформаційних 

технологій в освіті Харківської академії неперервної освіти; 

Сіваченко Інесса Геннадіївна, методист з виховної роботи Центру 

громадянського виховання Харківської академії неперервної 

освіти. 

 

http://prezi.com/z43nqo5r9dxf/presentation/
http://prezi.com/z43nqo5r9dxf/presentation/
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Програма конференції 

Порядок роботи конференції  

9.30 -10.00  Реєстрація учасників конференції 

10.00-10.30  Відкриття конференції 

 

Покроєва Любов Денисівна, ректор Харківської академії неперервної освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України 

Волошенюк Оксана Валеріївна, менеджер медіаосвітніх програм Академії 

української преси (Київ) 

10.30-13.45  Пленарне засідання 

Про підсумки обласного фестивалю методичних наробок «Медіаосвітня 
скарбничка» 

Дегтярьова Галина Анатоліївна, голова журі обласного фестивалю методичних 

наробок «Медіаосвітня скарбничка», кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

методики навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти  

Нові видання Академії української преси  

Волошенюк Оксана Валеріївна, менеджер медіаосвітніх програм Академії 

української преси (Київ) 

Презентація міжнародного проекту «Media Navigator» (www.medianavigator.org) 

Дегтярьова Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

методики навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти  

 

Презентація найкращих робіт, поданих на обласний фестиваль методичних 

наробок «Медіаосвітня скарбничка» 

 
Номінація «Модель упровадження медіаосвіти в систему роботи 
навчального закладу» 
 
Модель медіаосвітнього простору дошкільного закладу 

Алєксєйчик Ольга Володимирівна, вихователь-методист Куп’янського дошкільного 

навчального закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради 

Харківської області, 

Василюк Сергій Миколайович, завідувач Куп’янського дошкільного навчального 

закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської 

області 

Модель формування медіакультури учнів гімназії № 172 

Крамаровська Світлана Миколаївна, учитель англійської мови та інформатики 

Харківської гімназії № 172 Харківської міської ради Харківської області  
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Впровадження медіаосвіти в систему роботи Куп’янської гімназії № 2 

Богданова Любов Петрівна, директор Куп’янської гімназії № 2 Куп’янської міської 

ради Харківської області, 

Якубинська Лариса Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Куп’янської гімназії № 2 Куп’янської міської ради Харківської області 

Модель упровадження медіаосвіти в  навчально-виховний процес Харківської 
гімназії №14 Харківської міської ради Харківської області 

Челомбітько Тетяна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Харківської гімназії 

№ 14 Харківської міської ради Харківської області,  

Рибіна Юлія Олександрівна, учитель інформатики Харківської гімназії № 14 

Харківської міської ради Харківської області 

Особливості впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес 
загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду роботи) 

Стоцька Оксана Анатоліївна, директор, Первомайської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради Харківської області 

Заболотня Світлана Павлівна, заступник директора з навчальної роботи 

Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради 

Харківської області 

Формування компетентної особистості в умовах впливу сучасного мас-медійного 
середовища 

Білецька Ольга Євгенівна, учитель зарубіжної літератури Харківської гімназії № 6 

«Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області 

 

Номінація «Авторські програми гуртків і факультативів 
медіаосвітньої спрямованості, кіноклубів та їх дидактичне 
забезпечення» 

 
Парціальна програма з медіаосвітньої діяльності "Медіадошкільник" 

Тарасова Олена Сергіївна, вихователь-методист Куп`янського дошкільного 

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

Харківської області 

Парціальна програма "Медіасвіт для дошкільнят" для дітей старшого 
дошкільного віку  

Абаляєва Людмила Юріївна, вихователь Куп’янського дошкільного навчального 

закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської 

області, 

Василюк Сергій Миколайович, завідувач Куп’янського дошкільного навчального 

закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської 

області, 

Алєксєйчик Ольга Володимирівна, вихователь-методист Куп’янського дошкільного 

навчального закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради 

Харківської області, 

Проценко Оксана В’ячеславівна, практичний психолог Куп’янського дошкільного 

навчального закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради 

Харківської області,  
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Стєніна Лариса Вікторівна, вихователь Куп’янського дошкільного навчального 

закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської 

області, 

Шелкова Світлана Вадимівна, керівник музичний Куп’янського дошкільного 

навчального закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради 

Харківської області 

Парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-х років на заняттях із 
малювання з використанням медіа "Казки і фарби" 

Чашка Тетяна Михайлівна, вихователь Куп’янського дошкільного навчального закладу 

– ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області 

Спецкурс "Основи медіаосвіти при вивченні культури рідного краю" 

Власенко Дарія Василівна, учитель зарубіжної літератури Куп’янської гімназії № 2 

Куп’янської міської ради Харківської області 

Факультативний курс для 5 класу "Книга у світі медіа" 

Кукленко Олена Сергіївна, учитель зарубіжної літератури комунального закладу 

«Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» Мереф`янської міської ради 

Харківської області 

 

Номінація «Інтеграція медіаосвіти в навчання предметів початкової 
школи: методичні рекомендації та дидактичне забезпечення» 

 

Використання мультиплікаційного фільму в навчально-виховному процесі 
дошкільного навчального закладу 

Лисенко Світлана Вікторівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний 

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

Інтеграція медіаосвітнього простору в діяльність сучасного педагога дошкільного 
навчального закладу 

Колісник Валентина Петрівна, завідувач Лозівського дошкільного навчального закладу 

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

Інтеграція медіазасобів в освітній простір сучасного ДНЗ 

Іржавська Олена Вікторівна, завідувач комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 74 «Веселка» комбінованого типу Харківської 

міської ради» Харківської області 

Інтеграція медіаосвіти в предмети початкової школи 

Волкова Юлія Василівна, учитель початкових класів Ізюмської гімназії № 1 Ізюмської 

міської ради Харківської області 

Нич Тетяна Романівна, учитель початкових класів Ізюмської гімназії № 1 Ізюмської 

міської ради Харківської області 

Прийоми розвитку в молодших школярів критичного ставлення до медіаресурсів 
на основі їх інтегрування в навчальний процес 

Шкребець Олена Олексіївна, учитель початкових класів Харківської гімназії № 46 імені 

М.В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, 

Ампілогова Лідія Павлівна, методист Харківської гімназії № 46 імені М.В. Ломоносова 

Харківської міської ради Харківської області 
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Формування ключових компетентностей на уроках української літератури 
шляхом інтеграції елементів медіаосвіти 

Харибіна Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури Надеждівського навчально-виховного комплексу Лозівської районної ради 

Харківської області 

Елементи медіаосвіти та ІКТ на уроках математики 

Толокнєєва Тетяна Олександрівна, учитель математики Первомайської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради Харківської 

області 

 

Номінація «Практична медіаосвіта: розробки циклів уроків, занять та 
позакласних заходів» 

 
Виховання медіаграмотності учнів початкових класів 

Горбенко Наталія Іванівна, учитель початкових класів Куп’янської гімназії № 2 

Куп’янської міської ради Харківської області 

Серія уроків англійською мовою «Медіа-смарт» (Media-Smart) 

Овсяннікова Лариса Євгенівна, учитель англійської мови Харківської гімназії № 6 

«Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області 

Виховний потенціал ЗМІ в системі роботи класного керівника 

Білецька Ольга Євгенівна, учитель зарубіжної літератури Харківської гімназії № 6 

«Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області 

 

Номінація «Система роботи з розвитку творчої складової 
медіакомпетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 
вихованців дошкільних і позашкільних навчальних закладів» 

 
Медіатворчість в рамках навчально-виховного процесу дошкільного навчального 
закладу 

Качура Олена Сергіївна, завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний 

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

Упровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи освітнього 
округу Зміївський ліцей № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слюсаренка 
Зміївської районної ради Харківської області 

Шамрай Лілія Борисівна, учитель української мови та літератури Зміївського ліцею 

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

Харківської області, 

Захаркіна Світлана Леонідівна, учитель української мови та літератури Зміївського 

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

ради Харківської області, 

Нестерцова Тетяна Павлівна, учитель української мови та літератури Зміївського 

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

ради Харківської області, 
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Панова Яна Анатоліївна, учитель фізики та інформатики Зміївського ліцею № 1 

імені двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради 

Харківської області 

Робота учнівської медіагрупи як один з аспектів впровадження медіакультури  
в освітній простір навчального закладу 

Ільїнська Олена Володимирівна, учитель біології Первомайської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради Харківської області 

Розвиток медіаграмотності учнів через створення шкільної газети 

Богданова Тетяна Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 

Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу 

О.О. Головачова» 

 

Номінація «Бібліотечні заняття медіаосвітньої спрямованості» 

 
Медіаосвіта в роботі шкільної бібліотеки 

Бойко Юлія Олександрівна, завідувач бібліотеки Харківської спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області 

Використання технології медіаосвіти в роботі бібліотеки 

Філяєва Надія Вікторівна, завідувач бібліотеки Куп’янської гімназії № 2 Куп’янської 

міської ради Харківської області 

 

Номінація «Медіапросвіта батьків» 

 
Медіапросвіта батьків в Куп'янській гімназії № 2 Куп'янської міської ради 
Харківської області 

Нерушенко Оксана Валентинівна, учитель української мови та літератури Куп’янської 

гімназії № 2 Куп’янської міської ради Харківської області  

Дайджест "Медіакультура родини – основа інформаційної поведінки дитини" 

Молодушкіна Інна Володимирівна, практичний психолог Куп`янського дошкільного 

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

Харківської області 

 

13.45 - 14.00  Вручення дипломів переможцям обласного фестивалю 

методичних наробок «Медіаосвітня скарбничка» 

 


