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ІНСТИТУТ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 

Міністерства освіти і науки України 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  
Харківської обласної державної адміністрації 

 
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕВНОЇ ОСВІТИ 

 

Науково-практичний семінар 

«Практична медіаосвіта:  
Програмні і технічні засоби створення різних 

медіапродуктів» 
 

5 листопада 2014 р., м. Харків  

(Харківська академія неперервної освіти, вул. Пушкінська, 24, каб. 33, 32) 

 

9.30-10.00 

каб. 33 

Акредитація учасників (вихователі дошкільних навальних закладів, учителі 

загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічні працівники позашкільних 

навчальних закладів) 

10.00 -10.05 Відкриття семінару. Тематика і цілі. 

Оксана Волошенюк, директор МБФ «Академія української преси» 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, завідувач кафедри методики 

навчання мов і літератури ХАНО, к. пед. наук 

10.05 -10.15 Знайомство з учасниками семінару: досвід і мотивація. Очікування від 

семінару. 

10.15 – 10.30 Теоретичний блок. Про актуальність створення он-лайн 

співтовариства з питань медіаграмотності для ефективної роботи 

медіапедагогів Харківської області 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, завідувач кафедри методики 

навчання мов і літератури ХАНО, к. пед. наук  

Михайло Максимов, (посада) 

 

10.30 -11.00 Презентаційний блок. З досвіду роботи Харківської гімназії № 14 

Харківської міської ради Харківської області щодо впровадження 

медіаосвіти в навчально-виховний процес школи. Презентація 

шкільного медіапроекту «14-та паралель»  



Тетяна Челомбітько, учитель світової літератури та російської мови 

Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області  

Юлія Рибіна, учитель інформатики Харківської гімназії № 14 

Харківської міської ради Харківської області 

11.00 -13.00 Презентаційний блок. Медіаосвіта та її практичні моделі. Що нам дала 

участь у Міжнародному тренінг-семінарі «Медіаосвіта: практичні 

моделі» (10-15 серпня 2014 р., м. Буча). Особливості роботи над 

створенням газет «Поспект», «12 баллов» і блогів «Чи можна 

довіряти медіа?» (http://stopwrong.blogspot.com/), «Україна і 

Білорусія: під одним небом» (http://friendship-of-

nations.blogspot.com/) 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, завідувач кафедри методики 

навчання мов і літератури ХАНО, к. пед. наук  

Тетяна Челомбітько, учитель світової літератури та російської мови 

Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області  

Ганна Басова, Ганна Чечель, учениці 11 класу Харківської гімназії № 14 

Харківської міської ради Харківської області 

Лілія Шамрай, учитель української мови та літератури Зміївського ліцею №1 

ім. З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області 

Олександр Громаков, Анна Немченко, Вікторія Попова, учні 11 класу 

Зміївського ліцею №1 ім. З.К. Слюсаренко Зміївської районної ради 

Харківської області 

13.00-14.00 Перерва 

14.00-15.30 

каб. 32 

Практичний блок. Створення інформаційного продукту (навчальний 

курс, гурток). Шляхи залучення аудиторії (дітей) до позакласних 

заходів за допомогою медіа. 

 (робота в малих групах) 

Михайло Максимов, (посада) 

16.00-16.30 Практичний блок. Практичне знайомство з інструментами створення 

медіапродуктів (сайт на WordPress, зйомка і монтаж відео).  

Михайло Максимов, (посада) 

16.30-17.00 Підбиття підсумків семінару, заповнення анкет, вручення сертифікатів 

 
Тренери та координатори проекту: 

 Галина Дегтярьова, завідувач кафедри методики навчання мов і літератури 

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

м. Харків. 

 Михайло Максимов, 

 

 

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу. 

Інформація, представлена на семінарі, є відповідальністю Академії Української Преси та 

не обов’язково відображає точки зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

та Інтерньюз Нетворк.  
 

Контакти АУП : Юлія Гуза, офіс-менеджер АУП  

тел: Тел.: (+38 044) 223 73 11 

електронна пошта: info@aup.com.ua  

www.aup.com.ua 
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