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Донецький державний університет управління, 
(м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58) 

 
09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції 
10.00-10.15 – відкриття конференції (ауд. 206) 
10.15-12.15 – пленарне засідання (ауд. 206) 
12.15-12.30 – кава-брейк 
12.30-14.00 – робота секцій (ауд. 206) 
12.30-14.00 – How to Discern Bias in News Reporting, семінар-тренінг (ауд. 

305) 
14.05-14.20 – підведення підсумків, обговорення резолюції конференції 

(ауд. 206) 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

• для доповіді – 15 хвилин 

• для виступу – 10-15 хвилин 

• для повідомлення – до 5 хвилин 

 

Мови конференції – українська, англійська. 
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Марова Світлана, доктор наук з державного управління, професор, 
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Балуєва Ольга, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 
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Тарасенко Денис, кандидат наук з державного управління, доцент, декан 
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управління (м. Маріуполь) 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

10.15-12.15 

 
Салагуб Людмила, методистка відділу суспільних дисциплін Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ), 
аспірантка кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

Концептуальні засади медіаграмотності через призму історичної 
освіти 

 

Пересада Ольга, кандидат юридичних наук, доцент кафедри юридичних 

дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (м. Маріуполь) 

Сучасні методи ведення інформаційної війни та їх застосування у 

медіа-просторі України 

 

Єрескова Тетяна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Медіаграмотність як чинник мінімізації соціальних ризиків 

сприйняття соціальної реальності у сучасному українському соціумі 

 

Захарченко Артем, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Небезпеки маніпулювання громадською думкою через якісні медіа в 

обхід стандартів ВВС 

 

 



Полосухін Олександр, заступник начальника відділу комунікацій ГУ 

Національної поліції в Донецькій області, майор поліції 

Особливості взаємодії поліції зі ЗМІ та територіальними громадами 

 

Колесник Дмитро, менеджер заходів аналітичного центру «Агенція 

журналістики даних» (texty.org.ua) (м. Київ) 

Презентація веб-додатку Фейкогриз (моніторинг і позначення 

дезінформації в новинах) 

 

Юр'єва Інна, керівник проєкту, головний редактор газети «Громада Схід», 

(м. Маріуполь) 

Медіатренінги у селах буферної зони Донеччини як швидка допомога з 

інформаційної безпеки 

 

Кальянов Анатолій, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) 

Світоглядна культура як детермінанта медіакомпетентності 

особистості 

 
Луковенко Ілля, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Релігійна тематика в українському медійному просторі в контексті 

гібридної війни (православний аспект) 
 
 
 

HOW TO DISCERN BIAS IN NEWS REPORTING, 

англомовний семінар-тренінг (ауд. 305) 

12.30-14.00 

 

Тренер: Олена Танчик, кандидат економічних наук, в.о. завідувача 

кафедри іноземних мов Донецького державного університету управління (м. 

Маріуполь) 

Метою тренінгу є удосконалення навичок учасників щодо виявлення 

упередженості в новинах та соціальних медіа. Учасники обговорюватимуть зміст 

медіа-упередженості та ознайомляться з кількома її типами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОБОТА СЕКЦІЙ (ауд. 206) 

12.30-14.00 

1. Теорія та методика медіаосвіти 

 
Британ Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Костянтина Ушинського 

Медіакомпетентність як базовий складник фахової компетентності 

сучасного вчителя іноземної мови 

 
Гарань Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. 

Слов'янськ) 

Медіаосвіта як необхідна професійна компетенція майбутнього 

педагога 

 

Джолос Олег, кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент кафедри 

телебачення і радіомовлення Інституту журналістики  Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

Принципи медійної та інформаційної грамотності: рекомендації 

ЮНЕСКО 

 

Досенко Анжеліка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Комунікаційні платформи: тенденції існування 

 

Дрешпак Валерій, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри психології та журналістики Університету митної справи та 

фінансів (м. Дніпро) 

Медіаграмотність лідерів громадської думки з позицій семіотики 

 

Молодіна Марія, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Методики викладання медіаосвіти: можливості та перспективи 

використання 

 

Поліщук Тетяна, старший викладач кафедри бібліотекознавства та 

інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Кравчук Олександра, студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

Медіа-практики при викладанні студентам спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 

 



Рибка Наталія, викладач Горохівського коледжу Львівського 

національного аграрного університету 

Застосування елементів медіаосвіти у коледжі як резерв підвищення 

фахових компетентностей майбутніх фахівців агропромислового комплексу 

України 

 
Сипченко Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов'янськ) 

Пащенко Владислав, магістрант спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. 
Слов'янськ) 

Медіаграмотність як складова професійної компетентності 
викладача вищої школи 

 
Танчик Олена, кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри 

іноземних мов Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Горяєва Олександра, студентка 1 курсу спеціальності «Маркетинг» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
The Theory of Media Education: Essential Questions to be Asked 
 

Шаповалова Анастасія, студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна 

робота» Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Медіаосвіта як необхідна компетенція майбутнього фахівця 

 

 

 

2. Медіаосвіта в Україні та світі:  

проблеми та перспективи розвитку 
 

Бойко Світлана, науковий співробітник лабораторії психодіагностики та 

науково-психологічної інформації Інституту психології імені Григорія Костюка 

Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) 

Медіаосвіта дорослої особистості в сучасному суспільстві: проблеми і 

перспективи 

 

Варич Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди 

Ефект продуктивності медіаосвіти в розбудові громадянського 

суспільства 

 

Деркач Марія, студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Лідерство як детермінантна сучасної медійної освіти 

 

 



Конельська Ірина, вчитель хімії Криворізької гімназії №9 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області 

Сучасні підходи до формування медіаграмотності учнів на уроках хімії 

Петрова Озель Лілія, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди  

Актуальні лінгвістичні аспекти медіакультури 

 

Приходькіна Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) 

Особливості оцінювання рівня медіакомпетентності учнів у Великій 

Британії 

 

Пугачова Анастасія, студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

 Інформаційно-комунікаційні технології у сучасній медійній освіті   

 

Ровенська Вікторія, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  

економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії (м. 

Краматорськ) 

Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку 

 

Садоха Олена, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди 

Дисонанси і резонанси в медіаосвітніх практиках 
 
Смирнова Ірина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії (м. 
Краматорськ) 

Особливості становлення медіаосвіти в Україні 

 
Танчик Олена, кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри 

іноземних мов Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Ісаєва Анастасія, студентка 2 курсу спеціальності «Право» Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 
Implementation of Media Literacy for Specific Target Groups: Opportunities 

for Ukraine 

 

 

 

3. Медіаграмотність в умовах інформаційної війни  

 
Асєєва Оксана, старший викладач кафедри гуманітарних наук та 

фізичного виховання ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. 

Рубіжне, Луганська область) 

Негативний вплив інформаційної війни на процес соціальної адаптації 

студентської молоді Сходу України 



Бульбенюк Світлана, кандидат політичних наук доцент, доцент кафедри 

політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Медіаосвіта як системна контрстратегія за умов тривалої гібридної 

війни 

 
Вержиковська Катерина, член ГО «Національний Кореспондент» (м. 

Маріуполь) 

Медіаграмотність в умовах інформаційної війни 

 

Вітюк Надія, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)  

Політична медіаграмотність як запорука інформаційно-психологічної 

безпеки особистості 

 

Главацька Вероніка, магістрантка спеціальності «Релігієзнавство»  

Національного університету «Острозька академія» 

Образ козака в телевізійній рекламі як засіб конструювання 

національної ідентичності 

 

Іващенко Андрій, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) 

Інтеграція рефлексивного управління і стратегічних комунікацій для 

протидії в умовах інформаційної війни 

 

Іжутова Ірина, начальник кафедри стратегічних комунікацій навчально-

наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної 

безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського 

Підвищення медіаграмотністі населення як безумовна вимога 

сучасного світу 
 
Імбіровська-Сиваківська Лілія, асистентка кафедри теорії і практики 

журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, 
аспірантка кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка  

Роль засобів масової інформації у військовому конфлікті: виклики та 
проблеми 

 

Нестеров Олег, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

навігації та управління судном Азовського морського інституту Одеської 

національної морської академії (м. Маріуполь) 

Медіабезпека як актуальний напрям медіаосвітній діяльності 
 
 



Никифоренко Андрій, старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

«Радянський спосіб життя»: медійний образ і реальність  

 

Никифоренко Наталя, кандидат історичних наук, доцент, завідувачка 

кафедри соціології управління Донецького державного університету управління 

(м. Маріуполь) 

Висвітлення російсько-української війни місцевими ЗМІ (за 

результатами контент-аналізу новин на сайті Маріуполя 0629.com.ua) 
 

Николаєва Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціології управління Донецького державного університету управління 

(м. Маріуполь) 

Актуальність розвитку медіаграмотності і медіакомпетентності: 

сучасні реалії 
 

Орєхов Валерій, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Донецького державного університету управління (м. 

Маріуполь) 

Медіаграмотність громадян як важливий чинник  інформаційної 

безпеки під час гібридної війни 

 
Сиваківський Ярослав, аспірант спеціальності «Журналістика» 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
Інформаційне поле як конститутивний вектор у гібридному 

протистоянні 

 
Сопільняк Маргарита, студентка 2 курсу спеціальності  «Журналістика» 

Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)  
 Медіаграмотність в умовах  інформаційної війни 
 
Федушко Соломія, кандидат технічних наук, доцент, доцент  кафедри 

соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та 
соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» 

Програмний засіб аналізу інтернет-імен учасників соціальних медіа 
 
Цевельов Олег, кандидат наук з державного управління, заступник 

директора Департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби 
України (м. Київ) 

Форми і способи інформаційної боротьби в умовах «гібридної війни» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Роль громадянського суспільства та популярних медіа  

у формуванні громадської думки 

 
Адаманова Анжела, головний спеціаліст Управління з оформлення 

паспортних документів і реєстрації місця проживання фізичних осіб 

Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради, 

магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Роль медіа у формуванні громадської думки щодо процесів зовнішньої 

трудової міграції в Україні 

 
Гапоненко Віра, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

політичних наук ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

Медіа чинники демократизації політичної системи України 

 

Гарачковський Олександр, магістрант спеціальності «Журналістика» 

Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського (м. 

Київ) 

Висвітлення вітчизняними ЗМІ бойових дій на Сході України 

 

Mоскалевич Галина, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

правових дисциплін Мінського інноваційного університету (Республіка 

Білорусь)  

Manipulation of Public Consciousness in the Modern Media Space as an 

Obstacle to the Formation of Civil Society 

 
Семенець-Орлова Інна, доктор наук з державного управління, доцент 

кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету (м. 
Київ) 

Civil Society, Public Opinion and the Rise of Citizenship and Patriotic 
Feelings in Ukraine 

 
Танчик Олена, кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри 

іноземних мов Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Лихоносов Олексій, магістрант спеціальності «Менеджмент» Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 
The Role of the Civil Society and Media in Shaping Public Opinion 

 

Чаплик Микола, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології 

управління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Кримінальні новини на сайті Маріуполя 0629.com.ua як джерело для 

аналізу криміногенної ситуації у місті 

 

 

 

 



Чаплик Микола, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології 

управління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Крот Вероніка, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)  

Єрьомушко Анна, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Турський Єгор, студент 2 курсу спеціальності «Менеджмент» Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 

Чернявський Данил, студент 2 курсу спеціальності «Менеджмент» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Вплив інформації на формування громадської думки (за результатами 

розвідувального опитування у м. Маріуполі) 

 

Чернін Ігор, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної політики Національного педагогічного університету імені Михайла 

Драгоманова (м. Київ) 

Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки в 

Україні 

 

Швець Катерина, студентка 5 курсу спеціальності «Політологія» 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки під 

час виборчої президентської кампанії в Україні 2019 

 

 

 

5. Медіаграмотність як інструмент  

розвитку громадянського суспільства  

 
Беззуб Ірина, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки 

України імені Володимира Вернадського (м. Київ) 

Роль публічних бібліотек у медіаосвіті дорослих 
 
Бойко Карина, студентка 3 курсу спеціальності «Соціологія» Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 
Висвітлення суїцидальної тематики у ЗМІ: стандарти vs реалії 

 

Довгань Олексій, кандидат філологічних наук, академік-секретар по 

відділенню філології Міжнародної академії освіти і науки; науковий 

співробітник кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

начальник відділу електронного контенту в ТОВ «Видавництво “Генеза”»  

Гайдаєнко Юлія, студентка 3 курсу спеціальності «Російська мова і 

література та англійська мова» Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Медіаграмотність як складник соціокомунікативного механізму 

публічного управління 



Закірова Світлана, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського 

(м. Київ)         

Інфотейнмент як вид інформаційної технології та складова 

медіакультури 

 

Киричевська Людмила, соціальний педагог Лугинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 (смт Лугини, Житомирська область), аспірантка спеціальності 

«Теорія та методика виховання» Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) 

Медіаосвіта як засіб розвитку творчої самодіяльності особистості 

учня в духовно-збагаченому освітньому середовищі школи 
 
Клименко Юлія, студентка 3 курсу спеціальності «Соціологія» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
«Медійні вподобання українців  (за матеріалами соціологічних 

досліджень)» 

 

Кодацька Наталя, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

психології та журналістики Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) 

Методи оцінювання рівня медіаграмотності як основи ефективної 

комунікації 
 
Олексенко Дарія, студентка 1 курсу спеціальності «Соціологія» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Сидоренко Анастасія, студентка 1 курсу спеціальності «Соціологія» 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
Читацькі преференції українців (за матеріалами соціологічних 

досліджень) 

 

Петенок Євген, магістрант спеціальності «Культурологія» Київського 

національного університету культури і мистецтв 

Тенденції та принципи виховного впливу розважальних телевізійних 

програм на молодіжну аудиторію 

 

Познякова Оксана, кандидат економічних наук, докторантrf кафедри 

обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної 

машинобудівної академії (м. Краматорськ). 

Приймакова Юлія, аспірантка кафедри економіки підприємства  

Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ).  

Advantages of Using Social Media Innovations in the Activities of Tourism 

Industry and Hospitality  
 
Трима Катерина, кандидат політичних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України (м. Київ), доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук 
Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. 
Київ)  

Медіаграмотність як феномен сучасного суспільства 



Трофименко Олексій, студент 1 курсу спеціальності «Соціологія» 
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 

Семіотичні коди сучасної української соціальної реклами 
 
Сорокіна Ганна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

управління соціальними комунікаціями Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця  

Шершень Вікторія, студентка 1 курсу  спеціальності «Журналістика» 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  

Особливості функціонування теорії спіралі мовчання в українському 
інтернет-просторі 

 
Ятчук Ольга, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри 

психології та журналістики Університету митної справи та фінансів ( м. Дніпро) 

 Медіаграмотність крізь призму вивчення інтерактивної взаємодії 

телеаудиторії 

 

 

 

6. Інтеграція медіаосвіти в структуру  

навчального процесу закладів вищої школи  

 
Бережна Людмила, викладач кафедри іноземних мов Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 
Медіаграмотність в Україні та Німеччині: проблеми та їх розв'язання 

 

Бхіндер Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Media Literacy in the Future Teachers’ Training 

 

Гужва Ольга, викладач філологічних дисциплін педагогічного коледжу 

КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради (м. Запоріжжя) 

Муравська Олена, викладач психолого-педагогічних дисциплін 

педагогічного коледжу КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя) 

Медіакомпетентність та медіаграмотність – базові компетентності 

сучасного фахівця 

 

Жорнова Ольга, президент ГО «Академія моніторингу та експертизи» (м. 

Запоріжжя) 

Жорнова Олена, директор ГО «Інститут консолідації і партнерства» (м. 

Запоріжжя) 

Медіаграмотність науково-педагогічної спільноти, або про відгук 

освітян на медійні повідомлення 

 



Запотічна Роксолана, викладач кафедри іноземних мов та культури 

фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ 

Левчук Марта, курсантка факультету №1 «Досудове розслідування» 

Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського 

державного університету внутрішніх справ 

Using Online Social Media to Support Student  Engagement 

 
Іванюха Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Запорізького 

національного університету  

Кириченко Мілана, магістрантка спеціальності «Журналістика» 

Запорізького національного університету 

Студентське інтернет-радіомовлення в контексті сучасних 

медіатрансформацій 

 

Кравченко Оксана, асистент кафедри методики навчання, суспільних 

дисциплін і ґендерної освіти Національного педагогічного університету  імені 
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