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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2018 РІК 
 

№
зп Заходи Відмітка про 

виконання Результат 

 
I. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

1 

Діагностика рівня медіакультури та ставлення 
суб’єктів освітнього процесу до впровадження 
в школі медіаосвітніх інновацій Виконано 

Інформація щодо офіційних сайтів та 
подій  
 

2 
Оновлення бази даних навчальних закладів 
області, що впроваджують медіаосвіту Виконано БД навчальних закладів області 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 

Компонування інформаційного бюлетеня з 
питань упровадження інтегрованої медіаосвіти  

Виконано із 
змінами 

Сформована база моделей навчальних 
закладів області (наприкладі 7) 

2 

Формування медіаграмотності як важливого 
показника професійної підготовки педагога під 
час   спецкурсу  «Інформаційні та 
телекомунікаційні технології навчання» та 
експрес курсів «Медіаграмотність учасників 
освітнього процесу» 

Виконано із 
змінами 

 
- Тема 1. Медіаграмотність у навчальній 
дисципліні «Інформаційно-цифрові 
технології» 
- Курс за вибором «Медіаграмотність 
учасників освітнього процесу» 
 

ІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 

1 
Проведення обласного семінару 
«Упровадження наскрізної інтегрованої 
медіаосвіти» 

Виконано 
Обласний круглий стіл «Наскрізна 
медіаосвіта: моделі»,  
23 травня 2018 рік 

 

2 

Проведення засідань творчих робочих груп 
щодо технології впровадження медіаосвіти, 
ролі ІКТ, комунікації і творчості у вітчізняній 
моделі медіаосвіти 

Виконано 
Група у Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/2692695
13565158 

3 
Інформування педагогів області щодо заходів з 
проблем медіаосвіти та медіаграмотності 
 

Виконано 
Анонси та новини на сайті 
«Медіаосвітній простір Сумщини» та 
групі у Facebook 

 
Висвітлення діяльності лабораторії з 
проблем медіаосвіти та медіаграмотності  Виконано Доповіді на заходах різного рівня 

 

IV. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА 

1 
Підтримка та просування сайту науково-
дослідної лабораторії з проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності 

Виконано 
Сайт «Медіаосвітній простір Сумщини» 
Сайт кафедрі освітніх та інформаційних 
технологій 

2 Підтримка та просування платформи для 
проведення вебінарів з тематики лабораторії Виконано Microsoft Skype для бізнесу 

 
 



 

V. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 

Організація та проведення конкурсу робіт з 
інтеграції медіа в освітній процес в рамках 
щорічної он-лайн науково-освітньої виставки 
«Інноваційні стратегії інформатизації освіти» 
 

Виконано Конкурсні роботи за номінаціями 

2 
Організація он-лайн комунікації серед педагогів 
області з впровадження медіаосвіти у 
педагогічну практику 
 

Виконано 

E-mail: mediasoippo@gmail.comї 
Група у Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/2692695
13565158     

VI. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (самоосвіта членів лабораторії) 

1 

Участь у наукових конференціях, 
методичних і практичних семінарах, 
тренінгах 

Виконано 

- 20-21 квітня 2018 р. Шоста 
Міжнародна науково-методична 
конференціяз медіаосвіти та 
медіаграмотності  «Розвиток 
медіаграмотності в Україні» 

- Участь у тренінгах для тренерів з 
медіаграмотності 

 
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Планування діяльності лабораторії на 2018 рік Виконано План роботи на 2018 

2 Звітування за результатами виконання заходів 
відповідно плану за 2018 рік Виконано Звіт роботи за 2018 

 
 


