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Запрошення до участі 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

“МЕДІАОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ” 

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспіль-

ства в Україні”. Конференція відбудеться 29 листопада 2019 р. на базі Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь). 

До участі запрошуються журналісти, викладачі закладів вищої освіти, науковці, 

докторанти, аспіранти, вчителі, студенти, фахівці-практики, представники неурядових 

організацій і громадські активісти, експерти (військові, волонтери, журналісти, право-

охоронці), працівники органів державної влади та управління, місцевого самовряду-

вання, інші зацікавлені особи. 

Дедлайн подання тез – 22 листопада 2019 р. 

Тематичні напрями роботи конференції:  

– теорія та методологія медіаосвіти; 

– медіаосвіта в Україні та світі: проблеми і перспективи розвитку; 

– медіаграмотність в умовах інформаційної війни; 

– роль громадянського суспільства та популярних медіа у формуванні громадської 

думки; 

– громадянське суспільство, медіа та освіта проти дезінформації; 

– медіаграмотність як інструмент розвитку громадянського суспільства; 

– методичні аспекти медіаосвіти; медіаосвіта як необхідна компетенція майбут-

нього фахівця; 

– інтеграція медіаосвіти в структуру навчального процесу закладів вищої школи; 

– система роботи з розвитку творчої складової медіакомпетентності студентів. 

Метою проведення конференції є обговорення місця та значення медіаосвіти (як 

частини освітнього процесу, спрямованої на формування в суспільстві медіакультури, 

підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

мас-медіа) в розвитку громадянського суспільства в Україні, популяризація ідеї медіа-

грамотності серед пересічних громадян, визначення основних проблем і перспектив 

розвитку медіаосвіти в Україні, обмін досвідом медіапедагогів, мотивація до подаль-

шої роботи в галузі медіаосвіти для формування медіаграмотності всіх учасників на-

вчально-виховного процесу. 

Участь у конференції є безкоштовною. Програму конференції та збірник матеріа-

лів конференції в електронному вигляді (PDF-формат) буде надіслано кожному з її 

учасників та розміщено на офіційному сайті Донецького державного університету 

управління (м. Маріуполь). Учасники конференції, які виявлять бажання отримати 

друкований варіант збірника тез, мають зв'язатися щодо його замовлення з оргкоміте-

том конференції. 
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Матеріали (заявка на участь, тези виступу) приймаються до 22 листопада включно 

на електронну адресу: conference.kafedra.gum2019@gmail.com 

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування матеріалів для  

публікації. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Контакти: email: conference.kafedra.gum2019@gmail.com 

Контактна особа: Никифоренко Андрій Ростиславович – тел.: +38(097)479–13–70, 

+38(095)521–89–65. 

Поштова адреса: Донецький державний університет управління (м. Маріуполь), 

87528, м. Маріуполь, вул. Аеродромна, 7, ауд. 401, кафедра гуманітарних дисциплін. 

Вимоги до оформлення матеріалів 

Тези, що висвітлюють результати теоретичних студій, мають містити: 

1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням  

проблеми; 

2) мету дослідження; 

3) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми та на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше частин  

загальної проблеми, яким присвячується робота; 

4) результати теоретичного аналізу проблеми; 

5) висновки, що містять опис можливостей практичного використання отриманих 

результатів. 

Тези, що висвітлюють результати емпіричних студій, повинні містити: 

1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням  

проблеми; 

2) мету дослідження; 

3) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання пев-

ної проблеми і на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше аспектів 

загальної проблеми, яким присвячується робота; 

4) методика та організація дослідження;  

5) результати дослідження;  

6) висновки, що містять опис можливостей практичного використання отриманих 

результатів.  

Тези приймаються українською або англійською мовами, обсягом від 2 до 5 сторі-

нок формату А4 в електронному вигляді. Текст доповіді вводиться з мінімальним  

форматуванням.  

При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог: 1) вимкнути “перенос”; 

2) відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft 

Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 1,25 см); 3) береги: 2 см; 4) шрифт 

– Times New Roman, розмір – 14; інтервал – 1,5; 5) відстань між словами – не більше 

ніж 1 інтервал.  

Матеріали мають бути оформлені таким чином:  
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1. Прізвище, ім'я, науковий ступінь, вчене звання, посада/курс навчання, спеціаль-

ність автора/авторів (не більше ніж 2), назва закладу/закладів освіти/організації/ 

організацій (праворуч, напівжирним курсивом).  

2. Назва доповіді великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру).  

3. Текст доповіді (вирівнювання основного тексту – по ширині).  

4. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання 

– по центру) подається з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у текс-

ті. Бібліографія оформлюється за стандартом, затвердженим ВАК України.  

5. Назви файлів з матеріалами: П.І.П._заявка, П.І.П._тези.  

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ несуть 

автори матеріалів. Автор не має права передавати в інші видання матеріали, прийняті 

оргкомітетом до друку. 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

“Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні” 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи/навчання (повна назва організації, місто)  

Посада/курс, назва спеціальності  

Тема доповіді  

Напрям роботи конференції  

Контактний телефон  

Еmail  

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):  

– тільки публікація матеріалів; 

– публікація матеріалів + усна доповідь; 

– тільки усна доповідь. 

 


