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Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розробка 

ефективних інноваційних моделей та технологій медіаосвіти в 

сучасних закладах освіти» проводиться на виконання плану 

роботи Міністерства освіти та науки України на 2015 рік, плану 

проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського 

та обласного рівнів за темою «Науково-методичні засади 

впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» на базі 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти за участю експериментальних загальноосвітніх 

навчальних закладів Дніпропетровської області спільно з 

Інститутом соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України та міжнародним благодійним 

фондом «Академія української преси» 

 

 

Мета: 

- Обговорення актуальних питань створення психолого-
педагогічного середовища для формування 
медіакультури особистості в сучасному освітньому 
просторі. 

- Розгляд інноваційних та передових розробок і 
напрацювань з проблем медіаграмотності учнів 
в умовах шкільної системи медіаосвіти. 
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- Ознайомлення з досвідом роботи Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
з питань упровадження медіаосвіти.  

- Узагальнення результатів дослідно-експериментальної 
роботи Всеукраїнського та обласного рівнів за темою 
«Науково-методичні засади впровадження вітчизняної 
моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів» 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Дніпропетровської області. 

- Презентація робіт переможців обласного конкурсу на 
кращу розробку моделі медіаосвіти в сучасному 
навчальному закладі Дніпропетровщини. 

- Проведення практичних, тренінгових занять, майстер-
класів з упровадження медіаосвіти в навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів.  

 

 

Учасники семінару:  

завідуючі методичними кабінетами, методисти управлінь та 

відділів освіти, директори та вчителі експериментальних 

загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної 

педагогічної освіти, науковці, практичні психологи, 

працівники мас-медіа, що працюють над проблемою 

упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

України 
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

9.00-10.00 
Реєстрація учасників 

Перегляд методичних виставок  

10.00 – 10.20 
Актова зала 

ДОІППО 

Урочисте відкриття 
Учні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 122» 
Дніпропетровської міської ради 

Вітальне слово 
Демчик Олександр Ігорович, директор Департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
доктор філософських наук, професор 

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з 
наукової роботи Інституту соціальної та політичної 
психології Національної академії педагогічних наук 
України, завідувач лабораторії психології масової 
комунікації та медіаосвіти, доктор психологічних наук 

10.20 – 10.50 
Актова зала 

ДОІППО 

Презентація досвіду Дніпропетровського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
«Медіаосвіта Дніпропетровщини» 

Становлення системи медіаосвіти: медіафакти 
Ватковська Марина Григорівна, проректор з науково-
педагогічної роботи Дніпропетровського обласного 
інститут післядипломної педагогічної освіти, канд. 
філос. наук 

Медіаосвіта сучасного вчителя у системі неперервної 
освіти 
Піщанська Вікторія Миколаївна, доцент кафедри 
філософії освіти Дніпропетровського обласного інститут 
післядипломної педагогічної освіти, канд. культурології 
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Розробка та впровадження Концепції неперервної 
медіа-інформаційної освіти педагогічних працівників 
Бутурліна Оксана Василівна, завідуюча кафедрою 
управління інформаційно-освітніми проектами 
Дніпропетровського обласного інститут післядипломної 
педагогічної освіти, канд. філос. наук 

Медіатворчість вчителів та учнів 
Дніпропетровщини 
Рижій Катерина Геннадіївна, науковий співробітник 
науково-дослідного відділу інформаційних технологій 
та відкритих систем Дніпропетровського обласного 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

10.50 – 11.00 
Актова зала 

ДОІППО 

Workshop «Як створити своє перше медіа» 
Учні КЗО «Середня загальноосвітня школа № 42» 
Дніпропетровської міської ради 

11.00 – 12.30 
Актова зала 

ДОІППО 

Парк освітніх інновацій «Розробка моделі медіаосвіти 
в сучасному навчальному закладі» 

 Криворізький Центрально-міський ліцей 
Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області 
Поручинський Павло Андрійович, директор 
експериментального навчального закладу 
всеукраїнського рівня  

 Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням 
англійської мови з 1 класу Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області 
Бурлака Олександр Васильович, директор 
експериментального навчального закладу 
всеукраїнського рівня 

 Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№6 Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області 
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Дикса Людмила Олександрівна, директор 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

 КЗ «Середня загальноосвітня школа № 42» 
Дніпропетровської міської ради 
Гожа Людмила Валентинівна, директор 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

 Криворізька гімназія №127 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області 
Петрушина Лідія Іванівна, директор 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

 КЗ «Середня загальноосвітня школа № 75» 
Дніпропетровської міської ради 
Жмако Лариса Іванівна, директор навчального 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

 КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня – гімназія №39 м. Дніпродзержинська» 
Дніпропетровської області 
Занєгіна Сніжана Леонідівна, директор 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

 Зеленодольська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 
ступенів Апостолівської районної ради 
Дніпропетровської області 
Мартьянова Ніна Сергіївна, директор 
експериментального навчального закладу 
обласного рівня 

12.30 – 13.00 Обід 
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ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ 

13.00 – 14.00 МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД ПРОВІДНИХ 
МЕДІАПЕДАГОГІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

Інтеграція медіаосвітніх технологій 
у навчально-виховних процес 

Для 
завідуючих 

методичними 
кабінетами, 
методистів 

управлінь та 
відділів освіти 

 
Ауд. № 309 

ДОІППО 

Формування медіаосвітнього простору навчальних 
закладів як виклик сьогодення 
Запорожець Ольга Миколаївна, методист КЗ 
«Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської 
ради  

Безпека в мережі Інтернет. 
Ток-шоу «Невгамовні дітлахи»  
Михайляк Тетяна Ігорівна, вчитель початкових класів 
Криворізької гімназії №127  

Веб-квест - технологія пошуку, аналізу і творчої 
обробки інформації 
Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики 
Криворізького Центрально-Міського ліцею 

Дебатний клуб як позаурочна форма з  розвитку 
критичного мислення та медіаграмотності 
Імшеницька Юлія Леонідівна, вчитель української 
мови і літератури Криворізької Центрально-Міського 
ліцею 

Досвід роботи шкільного прес-центру «Світанок» 
Табунщик Наталя Анатоліївна, вчитель 
української мови і літератури Криворізької гімназії 
№127 
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Створення освітнього медіапростору 

Для директорів 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів 

 
Конференц-зал 
Департаменту 
освіти та науки 

ОДА 

Активізація життєвої позиції і розвиток творчих 
навичок учнів у процесі створення програм шкільного 
телебачення 
Гостіщева Людмила Василівна, директор КЗ «Середня 
загальноосвітня школа № 122» Дніпропетровської 
міської ради 
Голубнича Ірина Миколаївна, медіапедагог КЗ 
«Середня загальноосвітня школа № 122» 
Дніпропетровської міської ради 
Клименко Володимир, учень 9-Б класу та Терент'єва 
Марія, учениця 8-А класу КЗ «Середня загальноосвітня 
школа № 122» Дніпропетровської міської ради 

Презентація нового молодіжного каналу "Youth 
voice" 
Жабський Олексій Валерійович, директор з розвитку 
Evrostudent, керівник проекту "Youth voice" 

Комплексне дослідження впровадження медіаосвіти 

Для вчителів 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів 

 
Ауд. № 114 

ДОІППО 

Медіаосвіта Дніпропетровщини в дзеркалі 
соціологічних досліджень 
Довгаль Сергій Анатолійович, доцент кафедри 
управління інформаційно-освітніми проектами 
Дніпропетровського обласного інститут післядипломної 
педагогічної освіти, канд. філос. наук 

Стан впровадження медіаосвіти та 
медіаграмотності в загальноосвітніх школах України. 
Результати комплексного дослідження 
Горна Світлана Дмитрівна, керівник експертної ради 
ГО «Європейська дослідницька асоціація», канд. ф. наук 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

14.00 – 15.00 

 
Конференц-зал 
Департаменту 

освіти та 
науки ОДА  

Дитяча медіатворчість як спосіб саморепрезентації та 
саморефлексії. 
Неформат дитячих медіа 

Модератор: Лисоколенко Тетяна Володимирівна, 
доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського 
обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, 
канд. філос. наук 

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

15.00 - 16.00 

 
Конференц-зал 
Департаменту 

освіти та 
науки ОДА 

Модератор: Ватковська Марина Григорівна, 
проректор Дніпропетровського обласного інститут 
післядипломної педагогічної освіти, канд. філос. наук 

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з 
наукової роботи Інституту соціальної та політичної 
психології Національної академії педагогічних наук 
України, завідувач лабораторії психології масової 
комунікації та медіаосвіти, доктор психологічних наук 

Волошенюк Оксана Валеріївна, виконавчий директор 

МБФ «Академія Української преси» 

Висоцька Ольга Євгенівна, декан факультету відкритої 

освіти Дніпропетровського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор 

філософських наук, доцент 

Братаніч Борис Володимирович, декан факультету 

перепідготовки педагогічних працівників 

Дніпропетровського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор філос. 

наук, професор 
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 Устименко Тетяна Анатоліївна, професор кафедри 
менеджменту освіти Полтавського обласного 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

Муліка Катерина Миколаївна, завідувач центру 
практичної психології і соціальної роботи Полтавського 
обласного інститут післядипломної педагогічної освіти 

Дегтярьова Галина Анатоліївна, доцент кафедри 
методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ 
"Харківська академія неперервної освіти", канд. пед. 
наук 

Чернікова Людмила Антонівна, завідуюча кафедрою 
інформатики та інформаційних технологій КЗ 
«Запорізький інститут післядипломної педагогічної 
освіти», канд. тех. наук 

Іванов Сергій Аркадійович, доцент кафедри 
інформатики та інформаційних технологій КЗ 
«Запорізький інститут післядипломної педагогічної 
освіти», канд. тех. наук 

Дев'ятко Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
філософії випереджаючої освіти та управління 
інноваційною діяльністю Дніпропетровського 
обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, 
канд. філос. наук 

Побоча Тетяна Дмитрівна, старший викладач кафедри 
філософії випереджаючої освіти та управління 
інноваційною діяльністю Дніпропетровського 
обласного інститут післядипломної педагогічної освіти 

Мушинський Віктор Петрович, завідувач 

Дніпропетровського обласного науково-методичного 

центру практичної психології та соціальної роботи 
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 Пальм Галина Аркадіївна, доцент кафедри педагогіки 

та психології Дніпропетровського обласного інститут 

післядипломної педагогічної освіти, канд. психологічних 

наук 

Підведення підсумків семінару 

 
 
 
 

                               
 

Дякуємо ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» та EUROSTUDENT за надані призи 
для переможців обласних конкурсів 
 
 
 
 
 

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці 
американського народу, що була надана через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюз. Зміст матеріалів є 
виключно відповідальністю Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та необов’язково відображає точку 
зору USAID, уряду США та Інтерньюз 
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Контакти: 
КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Дніпропетровської обласної адміністрації. 
Адреса: вул. Свердлова, 70, м. Дніпропетровськ, Україна, 49006,  
тел./факс (056)732-48-48,  
e-mail: doippo.adm@gmail.com 
Cайт: www.doippo.dp.ua  
Портал: http://dnepredu.com 
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