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Участь кафедри української мови і літератури
СумДПУ імені А.С.Макаренка

у проєкті«Вивчай і розрізняй:  інфомедійна грамотність» 
(2019-2020)

За результатами участі у проєкті Радою 
міжнародних досліджень та обмінів 
(IREX) сертифіковано 7 програм 
навчальних дисциплін з  інфомедійним
компонентом:
Учасники: проф. Семеног О.М., доц. 
Герман В.В., доц. Кириленко Н.І., доц. 
Громова Н.В., доц. Владимирова В.М., 
доц. Захарова В.А., ст. викл. Ячменик
М.М., асп. Пономаренко Н.П.



Сертифіковані 
програми
IREX



Олена Семеног, д. пед. н., проф., завідувач кафедри української мови і 
літератури, СумДПУ імені А.С.Макаренка

Освітньо-дослідницький центр 

«МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус».
Досвід комунікативної взаємодії: 

університет –школа –
Національна академія наук України



https://rctpd.sspu.edu.ua/media-vchytelskyi-
kampus.html
https://www.facebook.com/groups/3959806
71639598

https://www.youtube.com/channel/UCx-
AL3lm3wYbt_E2dRLsLyQ

https://rctpd.sspu.edu.ua/media-vchytelskyi-kampus.html
https://www.facebook.com/groups/395980671639598
https://www.youtube.com/channel/UCx-


Ключові компетентності: 

навчання впродовж життя: постійно збагачувати власний словниковий запас через 

використання словників і довідкових ресурсів, зокрема цифрових

Невід'ємним складником формування інфомедійної грамотності учнів є словникова культура



Вебінари (400 учасників)



Географія учасників вебінарів

Сумська обл. Донецька обл. Вінницька обл. Волинська обл. Тернопільська обл.

Івано-Франківська обл. Запорізька обл. Житомирська обл. Черкаська обл. Харківська обл.

Київська обл. Полтавська обл. Криворізька обл. Чернівецька обл.







72 учасники; категорії учасників
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Подарунки поціновувачам слова





Віртуальна лабораторія
«Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності»



ШИРОКОВ Володимир Анатолійович
академік НАН України, 

директор Українського мовно-інформаційного фонду 
НАН України

• Кандидат фізико-математичних наук (1978 р.), 
доктор технічних наук (1999 р.). Засновник і незмінний директор 
Українського мовно-інформаційного фонду 
НАН України (з 1991 р.).

• Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1985 р.). 
• Засновник вітчизняної наукової школи у галузі лінгвістичної технології.
• Член-кореспондент (2006 р.), академік (2012 р.) НАН України за 

спеціальністю «лінгвістичні технології».

• Керівник Національної словникової бази України, 
яку рішенням Кабінету Міністрів України (2004) внесено
до Державного реєстру наукових об'єктів, 
що становлять національне надбання України.

• В. А. Широков – ініціатор та керівник створення 
Українського лінгвістичного порталу (http://ulif.org.ua/).

• За його безпосередньої участі і під його керівництвом 
створено і введено в експлуатацію понад 40 віртуальних 
лексикографічних лабораторій.





Автори відео: студенти Відокремленого
структурного підрозділу

"Машинобудівний фаховий коледж
СумДУ" (керівник - доктор філософії, 
викладач Наталія ПОНОМАРЕНКО).



Покликання :

Інтеграція інфомедійної грамотності в освітній процес. 
Навчально-методичні матеріали

проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність".
– К.: IREX в Україні, 2019-2021.



Життєздатність проєкту: 
науково-дослідна лабораторія; участь у конкурсах, проведення вебінарів, конференцій



Вебінари
з переможцями конкурсу 

методичних розробок




