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ПРОГРАМА: 
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Платформа Google Meet 

 

                                  10
00

– 11
20

 – пленарне засідання 

                                  11
20

 – 11
40

 – перерва 

                                  11
40

 – 13
00

 – секційні засідання 

 

Пленарне засідання: 

https://meet.google.com/npy-skcs-xro 

 

Секційні засідання: 

https://meet.google.com/bdn-yssr-jdh 

 

 

Регламент виступів 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 6 хв. 

Участь у дискусії – 3 хв. 

https://meet.google.com/npy-skcs-xro
https://meet.google.com/bdn-yssr-jdh
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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, в.о. ректора ПНПУ імені 

В.Г. Короленка  

Вітальне слово 

 

Кирильчук Оксана Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Вітальне слово 

 

Семенко Світлана – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Вітальне слово 

 

Ліпошко Вікторія – учениця Кременчуцького ліцею  №25 «Гуманітарний колегіум»  

(Науковий керівник –  учитель-методист зарубіжної літератури, медіакультури 

Онищенко О.В.) 

Блог в інтернеті як особлива форма молодіжної комунікації 

 

Магда Валерія – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

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

Мерч як засіб формування читацької спільноти у ЗМК 

 

Хромей Зоряна – магістрантка факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

(Науковий керівник –  доц. Марчук Н.В.) 

Еквівалент мовних помилок на івано-франківському сайті новин «Фіртка» 

 

Шатохіна Євгенія – студентка факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

(Науковий керівник – кандидат політичних наук Шотурма Н.В.) 

Монтаж програм на місцевому телебаченні 
 

Яценко Юлія – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.) 

Структурно-семантичні особливості  фемінітивів (на матеріалі інтернет-

видання «Колос» 
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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-41 Крупченко Валерія 

 

Абрамович Ірина – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – проф. Мітчук О.А.) 

Опис прикладних моделей революції 2014 рр. як виразнику розвитку 

медіаеліти  
 

Алексіюк Анастасія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – проф. Мітчук О.А.) 

Особливості фрейм-аналізу у журналістиці 

 

Андрєєв Богдан – магістрант факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  

(Науковий керівник – доц. Григор’єва О.О.) 

Антонімія у сучасному публіцистичному дискурсі 

 

Браїлко Іванна – учениця Комунального закладу «Полтавський міський 

багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П. Котляревського Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

(Науковий керівник –  учитель Білик Н.І.) 

Генеза й історія розвитку видання «Кримська Світлиця» 

 

Буйняк Інна – студентка факультету права та соціально-інформаційних технологій 

Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»  

(Науковий керівник – ст.викл. Кандюк-Лебідь С.В.)  

Розвиток ЗМІ на півдні України (Одеська область) 

 

Вовк Юлія – магістрантка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Науковий керівник – доц. Григор’єва О.О.) 

Функціонування антропонімів у медійному тексті 

 

В’юн Едуард – магістрант факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
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(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

Репортаж  на військову тематику: принципи побудови 

 

Гордієнко Оксана – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Нові стандарти журналістської професії в умовах медіаконвергенції 

 

Григор’єва Олександра – студентка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Науковий керівник – доц. Григор’єва О.О.) 

Запозичена лексика у мовленні ЗМІ 

 

Климань Яніна – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Формат «світські хроніки» в сучасному медійному просторі України 

 

Ковалко Софія – студентка факультету філології і журналістики  Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка                                                                                                                                                    

(Науковий керівник – доц. Синоруб Г.П.)  

Розважальний медіаконтент та потреби молодіжної авдиторії 

 

Ковальчук Ірина – магістрантка філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Карнавально-раблезіанська проблематика української блогосфери 

 

Кот Аріна – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Фактчекінг у роботі  журналістів регіональних видань 
 

Кошельник Владислав – магістрант факультету філології та журналістики  

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Сучасна українська документалістика: проблеми пошуку аудиторії 

 

Кругляченко Аліна  – студентка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Роль гумору та іронії в літературних оглядах Тетяни Трофименко 
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Кушнір Діна  – студентка філологічного факультету ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

«Модні» слівця в мовленнєвій практиці українських мас-медіа   

 

Масон Софія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.) 

Основні засади діяльності Європейського Союзу в контексті   функціонування 

свободи медіа в Україні       

 

Мирончук Ірина – магістрантка філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Карнавально-раблезіанська проблематика української блогосфери     

 

Мікаїлов Раміль – магістрант факультету соціальних наук Національного 

університету «Запорізька політехніка»   

(Науковий керівник – доц. Пода О.Ю.) 

Мистецтво мультиплікації як засіб гендерної стереотипізації 

 

Павлюк Вікторія – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Науковий керівник - доц. Григор’єва О.О.) 

Соціолект у сучасному медійному дискусі 

 

Паладій Анастасія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – проф. Мітчук О.А.) 

Характеристика комунікаційного аспекту моделі української еліти 

 

Примак Наталія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – проф. Мітчук О.А.) 

Особливості та функції заголовкових комплексів у регіональних медіях  

 

Різун Микола Сергійович – студент Миколаївського фахового коледжу  

Університету «Україна» 

(Науковий керівник – ст. викл. Кандюк-Лебідь С.В.) 

Активні словотвірні процеси у мові ЗМІ 

Россіхіна Каріна – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
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(Науковий керівник – ст. викл. Зелік О.А.) 

ЗМК й аудиторія: концепція партнерства 
 

Скудін  Артем – студент факультету соціальних наук Національного  університету 

«Запорізька політехніка»   

(Науковий керівник – доц. Тонкіх  І.Ю.) 

Етичні межі в роботі блогера 
 

Третяк  Анна  – магістрантка факультету систем і засобів масової комунікації 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Науковий керівник – проф. Бутиріна М.В.) 

Сторителінг: жанрові та функціональні особливості   

 

Ханієва Мілана – студентка гуманітарного факультету Одеського національного 

політехнічного університету                                                 

(Науковий керівник – проф. Баландіна Н.Ф.)                                                               

Уявлення про Ілона Маска в рецепції української аудиторії: загального до  

конкретного 
 

Шекеряк Яна – студентка факультету журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

(Науковий керівник – асист. Полянський І.С.) 

 Журналістика даних у системі нових медій: основні виклики 

 

Ярош Наталія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.) 

Характеристика Європейських стандартів та етичні принципи роботи 

журналіста  
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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 Качур Діана  

Абаніна Анастасія – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Блогінг у сучасній медійній сфері 

 

Бурченя Наталія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – проф. Мітчук О.А.) 

Етапи становлення незалежного українського телебачення від теорії до 

практики  

 

Василенко  Катерина – студентка філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Символізація кольору в політичній рекламі 

 

Глушко Діана –  студентка факультету філології й журналістики ім. 

М. Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені  

Михайла Коцюбинського 

(Науковий керівник –  доц. Каленич В.М.) 

Інтертекстуальні засоби в медіатекстах онлайн-видання «Українська правда» 

 

Гринюк Катерина – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.)  

Характеристика  фреймів у сюжетах ТСН про СММ ОБСЄ в Україні  

 

Івженко Олександр – магістрант факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Ключові рекламні комунікативні технології у політичному просторі України 

 

Кандюк Уляна – студентка факультету філології Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника 
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(Науковий керівник – ст. викл. Шотурма Н.В.) 

Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці 

 

Качур Діана   – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Дотримання гендерного балансу в журналістських матеріалах полтавських 

інтернет-видань 

 

Кравченко Анна – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Специфіка висвітлення пандемії в полтавських інтернет-виданнях 

 

Кравчук Софія – студентка факультету журналістики Запорізького національного 

університету 

(Науковий керівник – доц. Романюк Н.В.) 

Редакційно-видавничий процес підготовки газети «Запорозька Січ» 

 

Крепко Марина – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(Науковий керівник – доц. Ніколашина Т.І.) 

Мовні засоби категорії оцінки в комерційній рекламі 

 

Леонтьєва Ірина – магістрантка філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Рекламне ім’я українського морозива: секрети комерційного успіху 

 

Любченко Владислав  – магістрант факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Дотримання професійних стандартів журналістської діяльності в процесі 

підготовки інтерв’ю для ранкової телевізійної інформаційно-розважальної 

програми 

 

Наказненко Тетяна – студентка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Жанрові модифікації портрету у телепроєктах UA: Полтава 

 

Олійник Олеся – магістрантка філологічного факультету ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 
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(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Меми як засоби маніпулювання в соціальних мережах і TG-каналах 

 

Попович Едуард – студент факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Спортивні онлайн-медіа в Україні 

 

Савчук Юлія – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.)  

Особливості діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 

 

Сандул Руслана – магістрантка філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені  

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Соціолінгвістичні процеси у сфері міських найменувань: одеські афіші 

 

Сердюк Валерія – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Тенденції розвитку онлайн-ЗМК 

Сичик Майя – студентка факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.) 

Висвітлення функціонування пропаганди в сучасних масмедіях  

 

Скирта Дар’я – студентка Інституту журналістики Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

(Науковий керівник – доц. Хамедова О.А.) 

Гендерна культура студентів/ок-журналістів/ок та її медійні джерела 

 

Швець Дарія  – студентка факультету міжнародних відносин та журналістики 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  

(Науковий керівник – доц. Бєлікова Ю.В.) 

Поширення концепції Універсального Дизайну в українських медіа 

 

Шеверда Лілія – студентка економічного факультету ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

(Науковий керівник – доц. Золяк В.В.)  

Планування антикризового управління та характеристики аналізу 

антикризової PR-кампанії  
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Ширяєва Юлія – студентка гуманітарного факультету Одеського національного 

політехнічного університету 

(Науковий керівник – проф. Баландіна Н.Ф.) 

SMM як інструмент просування підприємства громадського харчування на 

ринку послуг  

 

Шрамко Олександр  – студент факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Специфіка створення репортажу для кримінальних теленовин крізь призму 

журналістських стандартів 

 

Штефан Анна – студентка Видавничо-

поліграфічного інституту кафедри видавничої справи та редагування Київського пол

ітехнічного інституту імені Ігоря Сікорського  

(Науковий керівник – доц. Фіялка С.Б.) 

Професійний образ редактора пізнавальної літератури для 

дітей молодшого шкільного віку 

 

Ягольник Альона  – студентка факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Порушення журналістських стандартів щодо висвітлення гендерної тематики у 

соціальному  ток-шоу «Говорить Україна» (телеканал «Україна»)  
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СЕКЦІЯ № 3 

Медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі 

Віртуальний кабінет № 3 

 

Модератори:  

к. філологічних н.,  

доц. кафедри журналістики Шебеліст Сергій, 

студентка групи Ж-31 Магда Валерія 

 
 
Авакян Діана – магістрантка факультету соціальних наук Національного 

університету «Запорізька політехніка»  

(Науковий керівник – доц. Пода О.Ю.) 

Специфіка опрацювання художнього кінодискурсу в процесі підготовки 

практичного завдання з курсу «Гендерна проблематика ЗМІ» 

 

Блажко Сергій – студент факультету філології й журналістики імені Михайла 

Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені М. 

Коцюбинського 

(Науковий керівник –  доц. Каленич В.М.) 

Інтернет-проєкт MediaSapiens як інструмент формування медіаграмотного 

суспільства 

 

Бурлак Діана – студентка факультету української й іноземної філології та 

журналістики Херсонського державного університету 

(Науковий керівник – доц. Бондаренко Л.Г.) 

Особливості вивчення поезії  М. Вороного з використанням ІКТ у 10 класі 

 

Васільєва Юлія, Малицька Ольга – студентки філологічного факультету ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

(Науковий керівник – доц. Горіна Ж.Д.) 

Формування візуальної медіа культури в контексті Smart Education 

 

Вовкобой Аліна – магістрантка факультету систем і засобів масової комунікації 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Науковий керівник – проф. Бутиріна М.В.) 

Медіатизація мови ворожнечі у період пандемії 

 

Домбровська Тетяна – студентка факультету української й іноземної філології та 

журналістики Херсонського державного університету    

(Науковий керівник – доц. Бондаренко Л.Г.) 
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Визначення емоційно-оцінних аспектів  стереотипів у процесі вивчення  драми-

феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»    

Думанська Емілія – студентка факультету української й іноземної філології та 

журналістики Херсонського Державного Університету           

(Науковий керівник – доц. Бондаренко Л.Г.)                                                   

Формування інформаційної культури десятикласників у процесі вивчення 

життя і творчості Лесі Українки     
    

Єгорова Ангеліна – студентка гуманітарного факультету Одеського національного 

політехнічного університету                    

(Науковий керівник – проф. Баландіна Н.Ф.)                                             

Медіапредставлення дражливих тем       

 

Капуш Юлія  – студентка факультету 

української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного універс

итету імені Богдана Хмельницького                                       

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

Фактчекінг: протидія «фейковим новинам»   

 

Краснощок Тетяна – студентка  факультету української й іноземної філології та 

журналістики Херсонського державного університету              

(Науковий керівник – доц. Бондаренко Л.Г.)                                                              

Боротьба з фейками на матеріалі твору І. Карпенко-Карого  
 

Крупченко Валерія – студентка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка                                                                                                                   

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

Актуалізація принципів толерантності в дитячій літературі (на прикладі 

книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами»)      

                       

Мельник Іванна – студентка Видавничо-

поліграфічного інституту кафедри видавничої справи та редагування Київського пол

ітехнічного інституту імені Ігоря Сікорського                                        

(Науковий керівник – доц. Фіялка С.Б.)                                                                            

Робота редактора з дитячими інтерактивними виданнями: проблематика та 

підходи 

 

Соколянська Марина – магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Трансформація інформаційної культури в умовах пандемії 
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Хубулова Дарина – студентка факультету соціальних наук Національного 

університету «Запорізька політехніка»  

(Науковий керівник – доц. Пода О.Ю.) 

Специфіка роботи над жанром кінорецензії й опрацювання гендерного змісту 

художнього фільму (курс «Гендерна проблематика ЗМІ»): студентські нотатки 

 

Шиян Станіслав – магістрант факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

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

Мовна гра в рекламному тексті: аспекти впливу на аудиторію 

 

Юхименко Яна – магістрантка факультету систем і засобів масової комунікації 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Науковий керівник – проф. Бутиріна М.В.)                                                             

«Сancel culture» як медіафеномен  

 

 

 

 


