
Річний звіт

2020-2021 навчальний рік 



 Формування 
медіаінформаційної
грамотності учнів в структурі 
шкільного медіаосвітнього
холдингу, 

 створення сучасних умов 
задля якісного покращення 
взаємодії у медіапросторі 
учнівського та педагогічного 
колективу, 

 впровадження цифрових та 
інформаційно-
комунікаційних практик 
задля вирішення завдань 
нової української школи 
(НУШ). 



 Удосконалення всеохоплюючої моделі масової 
медіаосвіти в структурі шкільного медіахолдингу;

 Підвищення рівня медіа-інформаційної 
грамотності (МІГ) та медіа-культури учнів. 

 Підвищення рівня медіапедагогічної кваліфікації 
(компетенції) вчителів. 

 Забезпечення відповідності освітнього закладу 
вимогам МОН та стандартам НУШ у частині 
виконання завдань з формування медіа-
інформаційної грамотності (МІГ) учасників 
освітнього процесу. 

 Удосконалення інформаційно-комунікаційного 
простору освітнього закладу, здатного навчати, 
розвивати та виховувати підготовлених до життя в 
ХХІ сторіччі громадян. 



 Компетенції 
вчителів 

 Компетенції 
учнів 

 Компетенції 
батьків 



 Технологія КТМС  
 -КТМС до Дня Соборності – загальношкільний 

онлайн проєкт «Одна єдина соборна Україна»
 -КТМС до Дня безпечного інтернету –Новини про 

заходи класів, радіо 
 -Акція «16 днів проти насильства» - новини, 

відеоконтент
 - КТМС «Шевченківські пакети» 
 - КТМС «Екологічний марафон «ПЗ-ТМ» 
 - КТМС до Дня вишиванки 



 Шевченківські пакети



 Репортаж про щорічну благодійну акцію 
 Репортаж про протидію булінгу в Запорізькому НВК №19 
 Репортаж про проєкт «Мирне небо» 
 Репортаж про дотримання протиепідемічних вимог під час освітнього 

процесу. 
 Репортаж про протидію булінгу



 Локальне радіо – мовлення на 
перервах 

 Онлайн-радіо – цілодобове 
мовлення в інтернеті 

 Авторські радіопередачі:  
 - До Дня вчителя (жовтень)
 - Новорічні передачі (грудень-

січень) 
 - Екологічні передачі марафону 

«ПЗ-ТМ» (квітень) 
 - До Дня Святого Валентина 

(лютий) 
 - До Дня пам'яті і примирення 

(травень)
 - До свят Першого і останнього 

дзвоника 
 Новинна радіожурналістика 

(новинні блоки на РРМ) 



Про перемогу ШМХ «ВМ-
НФ» оголошено в 
Українському 
національному 
інформаційному агентстві 
«УКРІНФОРМ» під час прес-
конференції. 

 Протягом н.р. Шкільний 
Медіахолдинг «ВМ-НФ» 
утримував 2 місце в 
національному рейтингу 
кращих шкільних і 
молодіжних медіа за 
версією …

 Досвід ШМХ «ВМ-НФ» 
зайняв 1 місце в міській 
педагогічній виставці 

 Переможці конкурсних 
програм «ВМ-НФ» 
нагороджені Дипломами, 
Подяками, призами АУП (50 
юнкорів, 5 медіапедагогів, 
5 МЦ, 5 батьків). 





 Zoom-лекція для 
заступників 
директорів та 
методистів шкіл –
«Сучасні напрями 
розвитку медіаосвіти» 
в рамках VII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Неперервна освіта 
нового сторіччя: 
досягнення та 
перспективи». ЗОІППО 



 Тренінги, майстер-класи, обмін досвідом. 



 Поезо-концерт до Дня народження Ліни Костенко 
(поетичний марафон) https://youtu.be/KMb-ge4846g

https://youtu.be/KMb-ge4846g


 Опитування учнів, батьків, 
вчителів, з комплексу питань щодо 
відповідності вимогам безпеки та 
забезпечення умов для 
ефективного освітнього процесу. 



 Газети медіаосвітніх
центрів 



 Виробництво плакатів, 
банерів, соціальної 
реклами 



 Середній показник 
цифрової грамотності 
42/63 (за результатами 
тестування на платформі 
Міністерства цифрової 
трансформації України) 



 Традиція 
кожного 
року 
створювати 
новий гімн 
та закликати 
учнів до 
медіа-
творчості 



 http://zps19.at.ua/

http://zps19.at.ua/


 https://www.facebook.com/groups/zps19

https://www.facebook.com/groups/zps19


 Наші переможці – МЦ «КРИСТАЛ»



 ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
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 Директор 227-05-54
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