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Організаційний комітет 

 

Шевчук Сергій Миколайович, доктор географічних наук, професор, проректор із 

наукової роботи – голова оргкомітету 

Семенко Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри журналістики – заступник голови оргкомітету 

Кудряшов Гліб Олексійович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики 

Лисенко Леся Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

журналістики  

Свалова Марина Ігорівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики 

Шебеліст Сергій Вікторович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики 

Зелік Оксана Андріївна, старший викладач кафедри журналістики 

Пурас Наталія Вікторівна, старший лаборант кафедри журналістики – секретар 

оргкомітету  

 

ПРОГРАМА: 

 

 14
40

– 15
30

 – пленарне засідання 

  15
30

 – 15
50

 – перерва 

  15
50

 – 18
15

 – секційні засідання 

18
15

 –18
30

 – підсумкове засідання 

 

 

Регламент виступів 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 6 хв. 

Участь у дискусії – 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Керівники засідання: д. геогр. н., проф. Шевчук С.М. 

к. філол. н., проф. Семенко С.В. 

к. н. із соц. комун., доц. Лисенко Л.І. 

                                          

Шевчук Сергій – доктор географічних наук, професор, проректор із наукової 

роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Вітальне слово 

 

Семенко Світлана – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Вітальне слово 

 

Білаш Олена – студентка групи Ж-53  

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Інноваційні методики впровадження медіаосвіти у позашкільному навчальному 

закладі 

 

Добряк Анастасія – студентка групи Ж-31 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Нативна реклама vs українська журналістика: перспективи взаємодії 

 

Шуть Анна – учениця 10-Б Полтавської гімназії № 21   

(Науковий керівник – учитель-методист вищої категорії Гаврись М.Д.) 

Специфіка подачі  матеріалів про виборчі перегони 2019 року до Верховної  Ради 

України у полтавських ЗМК 
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СЕКЦІЯ № 1 

Сучасні ЗМІ: форми, теми, концепції 

Віртуальний кабінет № 1 

 

Модератори: 

 к. н. із соціальних комунікацій,  

доц. кафедри журналістики Свалова Марина, 

студентка групи Ж-51 Стребко Людмила 

 

1. Бакуменко Анастасія – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

Сексизм у ЗМК: аналіз і протидія 

 

2. Діхтяр Каріна – студентка групи Ж-53 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

«Я повернулася. Люблю» О. Герасим’юк: художньо-публіцистичне 

осмислення дійсності 

 

3. Івах Тетяна – студентка групи Ж-21 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Особливості представлення образу жінки в матеріалах на воєнну тематику 

полтавських ЗМІ 

 

4. Кальницька Олена – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Специфіка редакційної підготовки гендернозбалансованого жіночого 

глянцевого видання 

 

5. Кравченко Анна – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Особливості редакційної підготовки науково-популярного медичного видання 

 

6. Кругляченко Аліна – студентка групи Ж-31 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Специфіка аргументації у рецензіях Євгена Стасіневича (за матеріалами 

сайту ЛітАкцент) 

 

7. Крупченко Валерія – студентка групи Ж-31 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

Проблема родинних стосунків у матеріалах Сергія Осоки на платформі 

«Opinion» 

 

8. Магда Валерія – студентка групи Ж-21 
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(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Жанрова специфіка матеріалів суспільно-культурного видання «UKRAЇNER» 

9. Морозов Сергій – студент групи Ж-51 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Медіаграмотність молоді як один із засобів протидії інформаційній війні 

 

10. Оленич Інна – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

Гендерна толерантність у полтавських ЗМК 

 

11. Рижа Анастасія – студентка групи Ж-53 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Жанрові особливості матеріалів про діяльність об’єднаних територіальних 

громад у регіональних медіа 

12. Рудь Єгор – студент групи Ж-31 

(Науковий керівник – доц. Шебеліст С.В.) 

Фейки в інформаційному просторі України 

 

13. Стребко Людмила – студентка групи Ж-51 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

Авторська колонка як засіб формування медіаграмотності сучасної молоді  

 

14. Хмара Анна – студентка групи Ж-41  

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Проблема ейджизму в сучасних fashion-виданнях 

 

15. Шиян Станіслав – студент групи Ж-41 

(Науковий керівник – доц. Свалова М.І.) 

Медіаграмотність як умова протистояння маніпуляціям у сучасному 

інформаційному середовищі 
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СЕКЦІЯ № 2 

Електронні ЗМІ й реклама в новому медійному середовищі 

Віртуальний кабінет № 2 

 

Модератори:  

к. філологічних н.,  

проф. кафедри журналістики Семенко Світлана, 

студентка групи Ж-41 Кальницька Олена  

 

1. Артеменко Ольга – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Особливості репрезентації жанру документально фільму-портрета в 

сучасному медіапросторі 

 

2. Боровик Аліна – студентка групи Ж-51 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Маніпулятивні стратегії у комерційній рекламі 

 

3. Гордієнко Оксана – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Концепція мультимедійного проєкту про Полтаву: конструювання 

аудіовізуального образу міста 

 

4. Івженко Олександр – студент групи Ж-41 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Дотримання професійних стандартів журналістики при створенні 

політичної реклами 

 

5. Квас Вікторія – студентка групи Ж-53 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Особливості аудиторії сучасних ранкових телевізійних шоу 

 

6. Климань Яніна – студентка групи Ж-21 

(Науковий керівник – доц. Шебеліст С.В.) 

Світські хроніки як формат програм на українському телебаченні 

 

7. Кот Аріна – студентка групи Ж-21 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Спецпроекти фактчекінг в DetektorMedia 

 

9. Любченко Владислав – студент групи Ж-41 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 
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Ключові аспекти підготовки і проведення інтерв’ю у рамках ранкової 

телевізійної інформаційно-розважальної програми 

10. Морозова Анна – студентка групи Ж-51 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Використання методики фактчекінгу у роботі журналістів «PTV 

Полтавське телебачення» 

 

11. Наказненко Тетяна – студентка групи Ж-31 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Методи збору інформації для новинної стрічки сайту «PTV Полтавське 

телебачення» 

 

12. Попович Едуард – студент групи Ж-31 

(Науковий керівник – доц. Шебеліст С.В.) 

Особливості розвитку спортивної Інтернет-журналістики в Україні 

 

13. Россіхіна Каріна – студентка групи Ж-41 

(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Види телевізійних репортажів на музичну тематику 

 

14.  Цікарішвілі Дарина – студентка групи Ж-53 

(Науковий керівник – доц. Лисенко Л.І.) 

Кросмедійна концепція розмовно-інформаційного радіоформату  

 

15. Ягольник Альона – студентка групи Ж-21 

(Науковий керівник – проф. Семенко С.В.) 

Історія виникнення жанру телевізійного соціального ток-шоу в Україні та 

світі 

 

 

 

 

 

 

 

 


