
ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОЇ УЧНІВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Медіа-освітній проект «Вісник Мрії – новий формат» - еко-соціальний 

інформаційний простір ЗНВК №19 -  досягнення, труднощі, перспективи подальшого 

розвитку» 

 

Міністерство освіти і науки України 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України 

 

МБФ «Академія Української преси» 

 

Дитячо-юнацька екологічна громадська організація «Республіка Мрія» 

 

Проект «Вісник Мрії – новий формат» 

Портал шкільної преси ЗУВК № 19 

 

ОАО «Запоріжсталь» 

 

 

 

12:00 – 12:20 

 

Третій поверх старої 

будівлі основної школи 

ЗНВК №19 

 

Реєстрація  делегатів та гостей, отримання 

роздаткового матеріалу  

12:00 – 12:20  

Актова зала 

 

Відвідання виставкових площ «Подорож у країну 

Журналію», «Література з медіаосвіти», "Інформаційні 

джерела про природу для дітей". 

 

12:20 – 12:40  

Актова зала  

 

Урочисте відкриття конференції. 

 

Г.О. Тандура, директор ЗНВК № 19. Вітальне слово 

 

Представник соціального партнера (ВАТ 

«Запоріжсталь»). Вітальне слово. 

 

Л.А. Найдьонова,  к.п.н., заступник директора 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, завідувачка лабораторії ПМКМ в Україні, 

науковий керівник Всеукраїнського експерименту з 

впровадження медіаосвіти у навчально-виховний 

процес ЗНЗ України. Вітальне слово. 

 

Євгенія Буздиханова, Президент ДЮГО «РМ». 

Вітальне слово.  

 

І.В. Старова, заступник директора ЗНВК №19, 

координатор МП «ВМ-НФ». Вітальне слово.  

 



Вітальне слово від Колективу офіційних авторів «Мрії» 

та експертів проекту. Відеозапис зі скайпу.  

 

 

12:20 – 12:30  

Актова зала  

 

Загальний звіт 10 сезону МП «ВМ-НФ». 

 

А.В. Єлькін, керівник проекту «ВМ-НФ». Доповідь 

«Проект «Вісник Мрії – новий формат» - еко-

соціальний інформаційний простір ЗНВК №19 -  

досягнення, труднощі, перспективи подальшого 

розвитку». 

 

12:30 – 13:00  

Актова зала  

 

Нагородження переможців та активних учасників 10 

сезону МП «ВМ-НФ» 

Фотографування колективу проекту «ВМ-НФ» 
 

13.00 – 15:00  

Кабінет мультімедіа  

 

Відкриття кіноклубу. Для гостей конференції. 
Перегляд та обговорення фільмів Конкурсу рецензій-

відгуків. Для гостей Конференції. 

 

13:00 – 13:30 Солодка пауза для делегатів Конференції від 

соціального партнера (ОАО Запоріжсталь)  

 

13:30 – 15:00 Пленарне засідання.  

Модератори – А.В. Єлькін, Є. Буздиханова 

 

 

Дарья Прыгунова, редколлегия газеты «220 V». Роль 

СМИ в экологическом просвещении. 

 

Олександра Самойлова, редколегія газети «Кристал». 

Досвід закордонних вчителів. Австралійська модель 

медіаосвіти (у допомогу медіа педагогам ЗНВК №19) 

 

Валерія Бойко, редколегія газети «Елементарно». Що 

ми робимо, щоб наша газета була цікавою та корисною. 

 

Кирилл Теслюк, редколегия газеты «Вестник 

отважных». Что делает нашу газету интереснее.  

 

Вадим Андрющенко, редколлегия газеты «Мечтатели 

Next». Как смонтировать оригинальный видеопроект.  

 

Ангелина Шебеко, Павел Сычев, редколлегия газеты 

«Луч солнца». Красивые картинки, шрифты, коллажи. 

Новости на портале: увлекательные заголовки, интрига. 

Как это делается.  

 

Анастасия Гавриленко, Катерина Носко. редколлегия 

газеты «Кристалл». Что нам дает медиаобразование. 

 

 



Дарья Краевая, редколлегия газеты «Тинейджеры». 

Что мы делаем, чтобы наша газета была интересной и 

полезной.  

 

 

Александра Ткаченко, редколлегия газеты «Радуга». 

Восприятие информации и критическое мышление. 

Информация и её свойства.  

 

Евгения Горнеева, редколлегия газеты «Пятый 

элемент». Метод проектов и его применение в рамках 

медиаобразовательного процесса ЗУВК №19.  

 

Артемий Лазарев, редколлегия газеты «Мечта зовет». 

Компьютерная мультипликация.  

 

Кристина Иванюк, редколлегия газеты «Лидер». 

«Школьник-читатель – какой он? Как сделать газету для 

читателя.  

 

Анна Палади, редколлегия газеты «Мечта зовет». 

Фотография сегодня и завтра.  

 

Олександра Ліхоманова, редколегія газети «Лідер». 

Деякі прийоми макетування періодичних видань.  

 

Дарья Соболева, редколлегия газеты «Город 

Классный», Осторожно - социальные сети!  

 

Дарья Апухтина, редколлегия газеты «Эдельвейс». 

Роль СМИ в экологическом просвещении.  

 

 

15:00 – 15:15 Солодка пауза для делегатів Конференції від 

соціального партнера (ОАО Запоріжсталь)  

 

15:15 – 15:40 Підсумкове пленарне засідання.  

Рефлексія. Обговорення, мозковий штурм у форматі 

круглого столу. Визначення кращої доповіді. 

Нагородження доповідача-переможця призом від МБФ 

«Академія Української преси». Прийняття підсумкової 

резолюції.  

 


