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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
 

Запрошуємо вас узяти участь 
у V Міжнародній науково-практичній конференції 

 
 

«ЖУРНАЛІСТИКА 
ФІЛОЛОГІЯ 

МЕДІАОСВІТА» 
 

(8-9 жовтня 2020 р.) 
 
 
 
 

Адреса: 
 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

 
вул. Остроградського, 2, 36003, м. Полтава, Україна 

www.pnpu.edu.ua 



ОРГКОМІТЕТ 
 

Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, про-

фесор, ректор Полтавського національного педагогічного уні-

верситету імені В.Г. Короленка (голова оргкомітету). 
 

Шевчук Сергій Миколайович – доктор географічних наук, про-

фесор, проректор з наукової роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Семенко Світлана Василівна – кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри журналістики Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка (за-
ступник голови оргкомітету). 
 

Ковальчик Рафал Віктор – доктор габілітований, професор 

Лодзького університету (Республіка Польща). 
 

Кравченко Світлана Іванівна – доктор наук із соціальних кому-

нікацій, професор кафедри соціальних комунікацій Східноєвро-

пейського національного університету імені Лесі Українки. 
 

Кирильчук Оксана Борисівна – кандидат педагогічних наук, до-

цент, декан факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Кудряшов Гліб Олексійович – кандидат наук із соціальних ко-

мунікацій, доцент кафедри журналістики Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Лисенко Леся Іванівна – кандидат наук із соціальних комуніка-

цій, доцент кафедри журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Свалова Марина Ігорівна – кандидат наук із соціальних кому-

нікацій, доцент кафедри журналістики Полтавського національ-

ного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
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Шебеліст Сергій Вікторович – кандидат наук із соціальних ко-

мунікацій, доцент кафедри журналістики Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Зелік Оксана Андріївна – старший викладач кафедри журналіс-

тики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 
 

Пурас Наталія Вікторівна – старший лаборант кафедри журна-

лістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

V Міжнародна науково-практична конференція 

«Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» 

відбудеться у дистанційній формі через ZOOM-трансляцію!  

 

08 жовтня 2020 року 
 

Ідентифікатор для підключення: 89741377286 

Пароль для підключення: 081020 

Підключення до відеоконференції – о 10.45 год. 

Початок пленарного засідання –  о 11.00 год. 

 
Регламент виступів:  

доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

 

Екскурсійна програма «Легенди та плітки губернської Полтави»  
(екскурсовод Шендрик Анна Петрівна – директор туристич-

ної агенції «Феєрверк мрій») – 15.00 год. (покликання буде 

вказано за добу) 
 

 

09 жовтня 2020 року 
 

Підключення до відеоконференції – о 10.45 год. 

Початок секційних засідань –  о 11.00 год. 

 Ідентифікатор для підключення: 89164143873 

Пароль для підключення: 091020 

 
Регламент виступів:  

 

доповідь на секційних засіданнях – до 10 хвилин 

 

Підбиття підсумків конференції – о 14.00 год. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

Степаненко Микола Іванович 

доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Шевчук Сергій Миколайович 
доктор географічних наук, професор, проректор з наукової ро-

боти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Кирильчук Оксана Борисівна 
кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного уні-

верситету імені В.Г. Короленка. 
 

ДОПОВІДІ 
 

Баландіна Надія Францівна 

доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної ді-

яльності та медіакомунікацій Одеського національного політех-

нічного університету. 

Різні підходи та однакові проблеми в журналістській освіті 
 

Бабенко Людмила Леонідівна 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Ук-

раїни Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Висвітлення подій новітньої історії України в електронних ЗМК 
як складник комеморативних практик 
 

Ковальчик Рафал Віктор 

доктор габілітований, професор Лодзького університету (Рес-

публіка Польща). 

Часописи «Przegląd Techniczny», «Ekonomista» i «Przegląd Górniczo–
Hutniczy» як  джерело господарсько-технічної інформації про сві-
тову та внутрішню економіку у Польському королівстві 



 

Кравченко Світлана Іванівна 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри соці-

альних комунікацій Східноєвропейського національного універ-

ситету імені Лесі Українки. 

Юзеф Лободовський: журналістика як доля, місія і покликання 
 

Лоза Галина Іванівна 
 кандидат наук із соціальних комунікацій, начальник навчально-

виробничого відділу видавництва «Політехніка» Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний ін-

ститут імені Ігоря Сікорського». 

Апробація засобів масової інформації через дистанційне викла-
дання дисциплін у вищому навчальному закладі, спричинене пан-
демією коронавірусу (Covid–19) (на прикладі Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ) 
 

Семенко Світлана Василівна 
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри жур-

налістики Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 

Публіцистичні виступи Юрія Косача про європейський театр на 
сторінках еміграційної періодики 
 

Сидоренко Наталія Миколаївна 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії 

журналістики Інституту журналістики Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка. 

Становлення журналістської освіти на початку ХХ століття 
 

Тараненко Олена Валеріївна 
кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови по-

тенціалу проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамот-

ність» IREX (Рада міжнародних наукових досліджень і обмінів).  

Інфомедійна грамотність як наскрізна компетентність викла-
дання і навчання: з досвіду проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна грамотність» 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція № 1 
 

Теорія та методологія масової комунікації; 
етичні орієнтири сучасних ЗМК 

 

Керівники секції:  Хітрова Тетяна Володимирівна, Лисенко Леся 
Іванівна  

 

Горіна Жанна Дмитрівна 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філо-

логії і методики навчання фахових дисциплін Державного за-

кладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського». 

Олійник Олеся В’ячеславівна 
магістрант Державного закладу «Південноукраїнський націо-

нальний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». 

Мовні засоби маніпулятивного впливу в дискурсі соціальних 
мереж 
 
Захарченко Артем Петрович  

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри муль-

тимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Типологія маніпуляцій у медійному просторі 
 
Лисенко Леся Іванівна  

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка.  
Перцептивні і когнітивні контексти візуальних маніпуляцій в 
медіа 
 



Любченко Юлія Валеріївна  
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Запорізького національного університету. 

Мірошниченко Павло Васильович  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики За-

порізького національного університету. 

Комунікативна інтенція фейсбук-спільноти «Запоріжжя Прайд» 
у контексті прав людини 

 
Морозова Анна Михайлівна  
магістрант Полтавського національного педагогічного універ-

ситету імені В.Г. Короленка. 
Різновиди фактчеку у роботі журналістів «Полтавського теле-
бачення (PTV)» 
 

Ніколашина Тетяна Іванівна  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтав-

ського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Семіотика полтавських ЗМІ в гендерному дискурсі 
 
Павленко Людмила Григорівна 
кандидат наук із соціальних комунікацій, шеф-редактор новин радіо НСТУ. 
Проблематика висвітлення терористичних загроз у новинах: 
вплив на інформування аудиторії про інші суспільно важливі теми 
 
Тонкіх Ірина Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики На-

ціонального університету «Запорізька політехніка».  

Особливості функціонування Telegram-каналів журналістів: мо-
рально-етичний аспект 
 
Хітрова Тетяна Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики На-

ціонального університету «Запорізька політехніка». 

Симулякри та технології віртуалізації пам’яті в інформаційному просторі   
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Шебеліст Сергій Вікторович  
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 
Типологія журналістських жанрів: сучасні теоретичні дискусії 
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Секція № 2 
  

Історія української та світової журналістики 
 

Керівники секції: Сидоренко Наталія Миколаївна, Барчан Олеся 
Василівна  
 

Dr. Peter Kelbel  
Universität Tübingen Deutschland  

Aktuelle Tendenzen in der deutschen Jugendjornalistik 
 

Барчан Олеся Василівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Гуцульська Республіка в публіцистиці Василя Ґренджі-Донського 
та Михайла Гафії Трайсти 
 

Георгієвська Вікторія Володимирівна  
доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри жур-

налістики та нових медіа Інституту журналістики Київського уні-

верситету імені Бориса Грінченка. 

Преса Української комуністичної партії (боротьбистів) 
 

Головіна Аліна Анатоліївна 
аспірант Інституту журналістики Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка. 

Жанрова палітра публіцистичної творчості Євгена Маланюка на 
сторінках журналу «Веселка» (Каліш, 1922-1923) 
 

Дубецька Оксана Олександрівна 
кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри жур-

налістики національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

Передплатні кампанії  дитячої преси в Україні 1920-х років  
Євдокименко Ірина Миколаївна 
асистент кафедри історії журналістики Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Публікаційна активність С. Русової як запорука популяризації про-
гресивних ідей  кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
 

Зінченко Наталія Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літе-

ратури Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Публіцистика Івана Нечуя-Левицького на сторінках галицьких видань 
 

Кононенко Наталія Олексіївна 

викладач німецької мови вищої категорії, старший викладач Аграрно-

економічний коледжу Полтавської державної аграрної академії. 

Сьогодення видавничого концерну «Гайнріх-Бауер-Ферлаг» 
 

Мелещенко Олександр Костянтинович 

доктор філологічних наук, професор кафедри історії журналіс-

тики Інституту журналістики Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. 

Деяк-Якобишин Олена Михайлівна 
кандидат наук із соціальних комунікацій, підприємець. 

Феномен інституту «володарів думок» та його трансформація 
в суспільстві споживання 
 

Михайлюта Валентина Петрівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії журналіс-

тики Інституту журналістики Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка.  

«Детектор медіа» та концептуальні принципи медіакритики 
 

Момот Неля Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та 

журналістики ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”» (м. Київ). 

Націософська концептуальність публіцистичного дискурсу есеїс-
тики Євгена Маланюка 
 

Пилипенко Вікторія Миколаївна  

директор Департаменту інформаційної діяльності та кому-

нікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, 
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магістрант Пол тавського національного педагогічного уні-

верситету імені В.Г. Короленка. 

Розвиток інформаційної сфери Полтавщини в умовах реформи 
роздержавлення ЗМІ 
 

Скуртул Ганна Сергіївна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Ін-

ституту управління та права Національного університету «Запо-

різька політехніка». 

Історія становлення інформаційної агенції «Укрінформ»: від те-
леграфного агентства до конвергентної редакції 
 

Снітчук Дарія Володимирівна 
магістрант Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка.  
Традиції журналістської освіти на Полтавщині 
 

Стребко Людмила Олександрівна 
магістрант Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка.  
Проєкт «Танці з зірками»: медіакритичний аспект  
 

Юксель Гаяна Заїрівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології та журналістики ННІ філології та журналістики 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернад-

ського. 

Формування образу України в сучасних кримських ЗМІ 
 

Яблонський Максим Романович 

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач ка-

федри соціальних комунікацій Східноєвропейського національ-

ного університету імені Лесі Українки. 

Українська журналістика в діаспорі 1960–1970-х рр.: проблеми та 
виклики часу  



Секція № 3 
 

Мовні, жанрові й національно-культурні 
особливості текстів ЗМК 

 

Керівник секції: Панасюк Ігор, Свалова Марина Ігорівна 
 

Волинець Галина Миколаївна  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики На-

ціонального університету «Запорізька політехніка». 

Мова ненависті у медіатекстах: маркери розпізнавання 
 

Гришко Юлія Юріївна 

аспірант Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 

Способи стилістичної візуалізації фонетичних оказіоналізмів в 
інформаційному дискурсі інтернет-порталів 
 

Денисовець Ірина Вікторівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, 

культури та документознавства Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

Взаємодія і конкуренція питомих та іншомовних словотворчих 
ресурсів у сучасній українській мові 
 

Кирилюк Ольга Леонідівна 

кандидат наук, доцент, докторант кафедри української філології, 

теорії та історії літератури Чорноморського національного уні-

верситету імені Петра Могили. 

Мовні засоби стирання національної пам’яті (на прикладі дис-
курсу російсько-української інформаційної війни)  
 

Кирильчук Оксана Борисівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-герман-

ської філології Полтавського національного педагогічного уні-

верситету імені В.Г. Короленка. 

Прецедентні тексти в газетних заголовках 
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Колачинська Олена Григорівна 

аспірант кафедри журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна, заступ-

ник Голови Полтавської обласної організації НСЖУ. 

Чи навчать відстоювати свої права споживачів програми на спо-
живчу тематику 
 

Комлик Наталія Юріївна 
аспірант кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Сурядні словосполучення із зіставно-протиставним відношенням 
як носії оцінної семантики в публіцистичному дискурсі 
 

Кононенко Володимир Володимирович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри романо-германської 

філології Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 

Німецькомовний інформаційний простір про українських заробіт-
чан 
 

Кравченко Вікторія Леонідівна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та ні-

мецької філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 
Політична метафора в англомовних текстах ЗМК 
 

Кудряшов Гліб Олексійович 
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 
Мовний портрет журналіста у світлі нової редакції українського 
правопису 
 

Куліченко Алла Костянтинівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов За-

порізького державного медичного університету. 

Репрезентація медичної термінології в сучасному українському 
масмедійному дискурсі 



Ленська Світлана Василівна 

доктор філологічних наук, доцент кафедри української літера-

тури Полтавського національного педагогічного університету  

імені В.Г. Короленка. 

Іронія у «малому фейлетоні» Остапа Вишні  «Про “шосту державу”» 
 
Лещенко Тетяна Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри украї-

нознавства та гуманітарної підготовки Української медичної сто-

матологічної академії. 

Жовнір Марина Миколаївна  

кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства 

та гуманітарної підготовки Української медичної стоматологіч-

ної академії. 

Стандарт і реалії мовного втілення наукового стоматологічного 
дискурсу 
 
Матвійчук Тетяна Павлівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови 

за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін Дер-

жавного університету інфраструктури та технологій. 

Житар Ірина Василівна 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри укра-

їнського ділового мовлення Національної академії Служби без-

пеки України. 

Ідентифікаційна та диференційна функція займенників у тексті 
 
Панасюк Ігор 
доктор габілітований, професор Академії ім. Якуба з Парадижа у 

Гожуві-Великопольському (Республіка Польща), приватний до-

цент Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-

Одері (Німеччина). 

Етнопсихолінгвістичний аспект перекладу текстів ЗМК з німець-
кої та польської українською мовою 
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Полєжаєв Юрій Григорович 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри ІМПС 

Національного університету «Запорізька політехніка». 

Наративи України в західних тревел-медіатекстах 
 
Попкова Оксана Анатоліївна 
аспірант кафедри української філології та журналістики Хер-

сонського державного університету. 

Композитні іменники як засіб акцентування в газетному дискурсі 
 
Самсон Юрій Петрович 

викладач кафедри педагогічної та спортивної майстерності 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. 

Становлення української спортивної терміносистеми у сучасний 
період 
 
Свалова Марина Ігорівна  

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В.Г. Короленка. 

Актуалізація власного досвіду як умова взаємодії автора з чита-
чем у книжці І. Славінської «Мої запасні життя» 
 
Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики Запорізького національного університету. 

Прояви мови ворожнечі в британському онлайн-виданні «Daily 
Mail» 
 
Степаненко Микола Іванович  
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. 

Лексичні новації у структурі політичного дискурсу 
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Степаненко Ніна Степанівна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філоло-

гічних дисциплін та методик їх викладання Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Партійоніми у структурі публіцистичного дискурсу: аксіологіч-
ний аспект  
 
Тукова Тетяна Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та 

гуманітарної підготовки Української медичної стоматологічної 

академії 

Психологическое насилие в социуме, сознании и языке 

 

Хороб Соломія Степанівна 

кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики 

Прикарпатського національного університету імені Василя Сте-

фаника. 

Еміграційна проблематика в колумністиці Тані Малярчук (на ма-
теріалі авторських колонок на «Deutsche Welle») 
 
Шрамко Руслана Григорівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та ні-

мецької філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

Комунікативно-прагматичний потенціал речень із предикатами 
негативного ставлення в сучасному політичному дискурсі 



Секція № 4 
 

Мистецтво в соціальних комунікаціях; 
сучасні тенденції в PR і рекламі 

 

Керівники секції: Боярська Любов Василівна, Зелік Оксана Андріївна 
 

Берюк Світлана Володимирівна 

викладач-методист вищої категорії ПМШМ «Мала академія ми-

стецтв» імені Раїси Кириченко.  

Виконавські досягнення та педагогічні методи видатного скри-
паля Марка Могілевського. Багаторічний досвід ансамблевого му-
зикуваня 
 

Боярська Любов Василівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії журналіс-

тики Інституту журналістики Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. 

Чи завжди смішна травестія: актуалізація і функціонування  
жанру в умовах інформаційної війни 
 

Звєрєва Вікторія Юріївна 

викладач-методист вищої категорії, заступник директора з на-

вчально-виховної роботи ПМШМ «Мала академія мистецтв» 

імені Раїси Кириченко. 

Участь юних вокалістів у соціальних медіапроєктах 
 

Здоровило Надія Миколаївна 

викладач-методист вищої категорії ПМШМ «Мала академія мис-

тецтв» імені Раїси Кириченко.        

Висвітлення в соціальних комунікаціях основних завдань почат-
кової музичної освіти 
 

Зелік Оксана Андріївна 

старший викладач кафедри журналістики Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
У стилі гонзо: літературні огляди Тетяни Трофименко  
 

19

ЖУРНАЛІСТИКА. ФІЛОЛОГІЯ .  МЕДІАОСВІТА



20

V Міжнародна науково-практична конференція

Кияниця Євгенія Олегівна  

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри жур-

налістики та реклами Київського національного торговельно-

економічного університету. 

Тенденції використання комунікативних технологій для популя-
ризації сучасного мистецтва 
 

Кононенко Сергій Володимирович 

аспірант Української медичної стоматологічної академії.  

Законодавче регулювання реклами у медичних виданнях Німеччини 
 

Магомедова Тетяна Юріївна 

викладач-методист вищої категорії, заслужений працівник куль-

тури України, директор ПМШМ «Мала академія мистецтв» імені 

Раїси Кириченко. 

Соціальний медіа-проєкт «Талановиті діти незалежної України». 
Естафета творчих колективів 

 
Мелешко Віра Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри україн-

ської літератури Полтавського національного педагогічного уні-

верситету імені В.Г. Короленка. 
Полтавська преса про художню літературу: на матеріалі газети 
«Зоря Полтавщини» за останні два роки 
 
Прийма Лада Юріївна 
викладач Української медичної стоматологічної академії, аспі-

рант кафедри української мови Полтавського національного пе-

дагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Особливості вживання англіцизмів у сучасному українському рек-
ламному дискурсі 
 
Радько Ганна Іванівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літе-

ратури Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка.  



Роль засобів соціальних комунікацій у репрезентації художніх 
творів: творчість Дмитра Павличка на шпальтах «Літератур-
ної України» (2020) 
 
Українець Людмила Федорівна  

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. 

Конотаційна семантика лінгвістичних одиниць у рекламному 
дискурсі 
 

Ярмак Олександр Сергійович 

аспірант кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Імпліцитна / експліцитна структура сучасної реклами 
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Секція № 5 
  

Медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі 
 

Керівники секції: Пода Олена Юріївна, Шарова Тетяна Михайлівна 
 
Hans Albin Larsson  

(Lund University, Sweden) 

Democracy in Education 
 

Nuria Medina Casanovas  

(Vic University, Barcelona, Spain) 

Introduction to Academic Writing at Higher Education Institutions 
 

Гриценко Зоя Миколаївна  

учитель української мови і літератури, учитель-методист, учи-

тель вищої категорії Полтавської гімназії № 17 Полтавської мі-

ської ради Полтавської області. 

Інтеграція елементів медіаосвіти у шкільний курс української лі-
тератури 
 

Зуєнко Марина Олексіївна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англій-

ської та німецької філології  Полтавського національного педа-

гогічного університету імені В.Г. Короленка. 
Таловиря Галина Михайлівна 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської та ні-

мецької філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

Медіаграмотність в аспекті європейських практик у вищій школі 
 

Зуєнко Марина Олексіївна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англій-

ської та німецької філології  Полтавського національного педа-

гогічного університету імені В.Г. Короленка. 
Тимінська Ірина Миколаївна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та ні-



мецької філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

Мультилінгвальна освіта в сучасному англомовному дискурсі 
 
Кубрак Василь Іванович 

автор низки науково-методичних праць, монографії «Держава і 

освіта» (2009), науково-публіцистичного видання «Невчасні 

думки» (2012). 

Педагогіка заради майбутнього 

 
Орлова Ольга Василівна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 
Поліфонічні стратегії автора як медіаосвітній шлях вивчення за-
рубіжної літератури 
 
Пода Олена Юріївна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики На-

ціонального університету «Запорізька політехніка». 

Особливості викладання гендерних курсів для студентів спеціаль-
ності «Журналістика» у закладах вищої освіти 
 
Стежко Світлана Орестівна  

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри україн-

ської мови Державного університету телекомунікацій. 

Кондратенко Наталія Юріївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

Державного університету телекомунікацій. 

Марченко Ганна  Валеріївна  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
Державного університету телекомунікацій. 
Лінгводидактичні основи формування комунікативної компетен-
тності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології 
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Тарасова Наталія Іванівна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. 
Елементи медіаосвіти при вивченні «Історії зарубіжної літератури» 
 
Тихоненко Наталія Іванівна  
учитель української мови та літератури Наукового ліцею № 3 

Пол тавської міської ради. 
Чичкало Ірина Леонідівна 
учитель зарубіжної літератури Наукового ліцею № 3 Полтавської 

міської ради. 
Формування навичок медіаграмотності в Науковому ліцеї № 3 По-
лтавської міської ради на засадах компетентнісного підходу як 
інструмента формування та розвитку дослідницького мислення 
учнів 

 
Шарова Тетяна Михайлівна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри україн-

ської і зарубіжної літератури Мелітопольського державного пе-

дагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 
Шаров Сергій Володимирович  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зару-

біжної літератури Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на 
платформі Prometheus 



ДЛЯ НОТАТОК 
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