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АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

Харківської обласної державної адміністрації 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕВНОЇ ОСВІТИ» 

Дитяча громадська організація «ЮнПресКлуб (Горлівка)» 

Молодіжна медіа-група «Скрепка» 

 

Обласний семінар-тренінг 

«Як створити сучасну шкільну газету:  

мультимедійні ЗМІ» 

23 листопада 2016 р., м. Харків  

(Харківська академія неперервної освіти, вул. Пушкінська, 24, каб. 32) 

 

9.30-10.00 

 

Акредитація учасників (учителі загальноосвітніх навчальних закладів, 

вихователів дошкільних навчальних закладів, методистів позашкільних 

навчальних закладів, учасників регіональної Програми, які є учасниками 

регіонального експерименту з упровадження медіаосвіти) 

10.00 -10.05 Відкриття семінару. Тематика і цілі. Очікування від семінару. 

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм МБФ «Академія 

української преси» 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, завідувач кафедри методики 

навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти, 

к. пед. наук 

10.05 – 10.25 Презентаційний блок. Знайомство з ДГО «ЮнПресКлуб» (Горлівка) 

Ірина Шевченко, керівник організації, майстер-педагог по класу 

журналістики, член НСЖУ, головний редактор молодіжної медіа-групи 

«Скрепка», головний редактор журналу та сайту «Губернія», власкор газети 

«День». 



10.25 - 10.50 Теоретико-практичний блок. Ділова гра-стартап: створення концепцій 

та моделей шкільних мультимедійних ЗМІ. 

Ірина Шевченко, керівник ДГО «ЮнПресКлуб»  

Анастасія Бажанова, редактор сайту та газети «Скрепка» 

10.50 - 12.10 Практичний блок. Практикум зі створення концепцій та моделей 

шкільних мультимедійних ЗМІ: концепція ЗМІ, назва, блоки, дизайн, 

стильові особливості, технічна та фінансова спроможність, 

просунення (міні-групи – редакції газет (дошкільного навчального закладу, 

початкової, основної та старшої школи)  

Консультанти: журналісти медіа-групи «Скрепка» 

12.10 – 12.30 Презентаційний блок. Захист стартапів (по 3-4 хв.) 

Представники редакцій мультимедійних ЗМІ 

Ірина Шевченко, керівник ДГО «ЮнПресКлуб»  

Анастасія Бажанова, редактор сайту та газети «Скрепка» 

Журналісти медіа-групи «Скрепка» 

12.30-13.00 Презентаційний блок. Представлення міжнародного проекту 

“МедіаНавігатор”. 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, завідувач кафедри методики 

навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти, 

к. пед. наук 

13.00-13.30 Презентаційний блок. Про участь у літній школі анімаційного кіно від 

Фестивалю «Кіномедіа», яка відбулася 26-30 серпня 2016 р. під 

Києвом 

Галина Загорулько, учитель Краснопавлівського ліцею Лозівської районної 

ради 

13.30-14.00 Підбиття підсумків семінару, вручення сертифікатів 

 

Тренери та координатори проекту: 

 Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси (тел: 

067-504-98-02), м. Київ; 

 Галина Дегтярьова, завідувач кафедри методики навчання мов і літератури 

Харківської академії неперервної освіти, канд. пед. наук (тел: 097-710-06-68), 

м. Харків; 

 Ірина Шевченко, керівник ДГО «ЮнПресКлуб», методист вищої категорії, майстер-

педагог по класу журналістики, член НСЖУ, головний редактор молодіжної медіа-групи 

«Скрепка», головний редактор журналу та сайту «Губернія», власкор газети «День» 

(тел: 050-965-66-29); 

 Анастасія Бажанова, редактор сайту та газети «Скрепка», магістрантка філологічного 

факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, багаторічний учасник проектів «ЮнПресКлубу», 

має обласні, всеукраїнські та міжнародні нагороди як молодий журналіст та за перемоги 

у конкурсах МАН у номінації «Журналістика». 

 

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через 

проект USAID «У-Медіа», що виконується міжнародною організацією Інтерньюз. Зміст матеріалів є 

виключно відповідальністю Академії української преси та необов’язково відображає точку зору 

USAID, уряду США та Інтерньюз. 

http://n-ost.org/64-medianavigator-media-navigator

