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20 листопада 2013 р.  

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

9.30-10.00 Акредитація учасників (учителі загальноосвітніх навчальних закладів, методисти 

позашкільних навчальних закладів) 

10.00 -10.05 Відкриття семінару. Тематика і цілі. 

Оксана Волошенюк, директор МБФ «Академія української преси» 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, доцент кафедри методики суспільно-

гуманітарних дисциплін ХАНО 

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

семінару. 

10.15 – 10.40 Теоретичний блок. Телебачення і діти 

Галина Дегтярьова, координатор проекту, доцент кафедри методики суспільно-

гуманітарних дисциплін ХАНО 

10.40 -12.30 Теоретичний блок. Аудіовізуальна природа телебачення. Особливості 

створення телестудії в школі 

Зоя Алфьорова, декан факультету кінотелемистецтва, завідувач кафедри 

телемистецтва Харківської державної академії культури, доктор мистецтвознавства, 

професор 



12.30 – 13.45 Теоретичний блок. Виробництво телевізійної продукції  

Костянтин Кеворкян, директор телеканалу «Перша столиця», депутат Харківської 

міської ради 

13.45-14.30 Перерва 

14.30-16.00 Майстер-клас. Специфіка створення інформаційних повідомлень 

у контексті програми новин 

Ганна Старкова, викладач кафедри кінотелемистецтва Харківської державної 

академії культури, кандидат мистецтвознавства 

16.00-16.20 З досвіду створення програми теленовин у школі. Перегляд відеоматеріалів 

та їх аналіз 

16.20-16.50 Практичний блок. Створення програми новин (робота в малих групах). 

Представлення наробок груп 

16.50-17.00 Підсумки дня 

 

22 листопада 2013 р.  

(Харківська обласна телестудія, (Харківська обласна телерадіокомпанія, Госпром (5 під’їзд), 

Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості (вул. Сумська, 37)) 

10.00 -10.30 Знайомство з телестудією. 

10.30 -11.30 Участь у дитячій телепередачі «Чи потрібні кожній школі свої мас-медіа?» 

11.30 -13.30 Майстер-клас. Телевізійна програма: ключові моменти. Особливості 

організації роботи в шкільній телестудії.  

Лідія Редькович, керівник творчої групи «Дитячо-молодіжних програм» 

Харківської обласної телерадіокомпанії, член Спілки журналістів України, дипломант 

і лауреат Міжнародних і Всеукраїнських телевізійних конкурсів та фестивалів 

«Дитятко», «Кришталеві джерела», «Золоте курча» 

13.30 -14.00 Підбиття підсумків. Вручення сертифікатів 

 

Тренери:  

 Кеворкян Костянтин Ервантович, директор телеканалу «Перша столиця», депутат Харківської 

міської ради; 

 Алфьорова Зоя Іванівна, декан факультету кінотелемистецтва, завідувач кафедри телемистецтва 

Харківської державної академії культури, доктор мистецтвознавства, професор; 

 Старкова Ганна Володимирівна, викладач кафедри кінотелемистецтва Харківської державної 

академії культури, кандидат мистецтвознавства; 

 Редькович Лідія Филімонівна, керівник творчої групи «Дитячо-молодіжних програм» Харківської 

обласної телерадіокомпанії, член Спілки журналістів України, дипломант і лауреат Міжнародних і 

Всеукраїнських телевізійних конкурсів та фестивалів «Дитятко», «Кришталеві джерела», «Золоте 

курча». 

 

Координатори проекту:  

Оксана Волошенюк, директор Академії української преси (тел: 067-504-98-02), м. Київ; 

Галина Дегтярьова, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін Харківської 

академії неперервної освіти (тел: 097-710-06-68), м. Харків. 


