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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 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 збірки з 
наскрізної і інтегрованої 
медіаосвіти  Виконано 

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес: збірник      
матеріалів дослідно-експериментальної роботи  
регіонального рівня; за заг.редакцією О. О. Подліняєвої      
- Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2020. 402 с. 

2 

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

Виконано  

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

ІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 

1 

Проведення обласного 
семінару «Впровадження 
наскрізної інтегрованої 
медіаосвіти» 

Виконано із 
змінами 

- Науково-практичний обласний круглий стіл     
«Медіакомпетентність педагога: теорія і практика» (29      
квітня 2020 р.); 
- Установчий семінар-практикум «Впровадження   
медіаосвіти в освітній процес (14.05.2020 р.); 
- Семінар-практикум «Впровадження медіаосвіти в 
освітній процес  закладів дошкільної освіти» (22.10.2020 
р.); 
- Науково-практичний обласний круглий стіл     
«Наскрізне впровадження медіаосвіти в освітній процес      
закладів освіти» (03.12.2012 р.). 

2 

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

Виконано Група у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/269269513565158 

3 

Інформування педагогів області 
щодо заходів з проблем 
медіаосвіти та медіаграмотності Виконано 

Анонси та новини на сайті «Медіаосвітній простір 
Сумщини» 
https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo/  та  групі у 
Facebook 

4 

Висвітлення діяльності 
лабораторії з проблем 
медіаосвіти та 
медіаграмотності  

Виконано Доповіді на заходах різного рівня 
 

IV. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА 

https://www.facebook.com/groups/269269513565158
https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo/


1 

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

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

2 
Підтримка та просування 
платформи для проведення 
вебінарів з тематики лабораторії 

Виконано Microsoft Office 365 застосунок Teams 
 

V. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 

Організація та проведення 
конкурсу робіт з інтеграції медіа 
в освітній процес в рамках 
щорічної онлайн 
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 
Команда у застосунку Teams  Microsoft Office 365  
Група у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/269269513565158  

Група у Viber 

VI. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (самоосвіта членів лабораторії) 

1 

Участь у наукових 
конференціях, 
методичних і практичних 
семінарах, тренінгах 

Виконано 

- Березень 2020. Восьма міжнародної     
науково-методична конференція «Критичне   
мислення в епоху токсичного контенту», м. Київ; 

- 27-28 жовтня 2020. ІІ Всеукраїнська стратегічна       
да з розвитку медіаосвіти «Взаємонавчання,     
орення, перспективи», м. Київ;-13.02.2020.    
ародна науково-практична інтернет-конференція   

виток критичного мислення в процесі освітньої      
ності: вітчизняний та європейський вимір», м.      
в; 

- 15-18.01.2020. Тренінг «Вивчай та розрізняй:      
інфомедійна грамотність» Зимова школа, (АУП), м.      
Полтава; 

- 17-20.02.2020. Тренінг «Вивчай та розрізняй:      
інфомедійна грамотність» Зимова школа, (IREX),     
Верхоли, Полтавська область. 

- 24-27.02.2020. Тренінг «Вивчай та розрізняй:      
інфомедійна грамотність» Зимова школа, (IREX),     
Шишкін, Чернігівська  область. 

- Участь у онлайн заходах: 
27.10.2020. Онлайн-курс з медіаграмотності 

VERIFIED, IREX, м. Київ; 
17.11.2020.Вебінар-тренінг «Інтеграція 

інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» 
для викладачів ЗВО та ІППО, IREX, м. Київ; 

2.11.2020. 1-а та 2-а сесії онлайн-навчання з 
інфомедійної грамотності для викладачів закладів 
вищої освіти та інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, IREX, м. Київ; 

14.12.2020. вебінар щодо інтеграції інфомедійної     
грамотності у викладання в предмети: громадянська      
освіта та право; українська та зарубіжна література;       
історія України та всесвітня історія, географія та       
екологія; іноземна мов, м. Київ. 

mailto:mediasoippo@gmail.com
mailto:mediasoippo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/269269513565158


  

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Планування діяльності 
лабораторії на 2021 рік Виконано План роботи на 2021 

2 
Звітування за результатами 
виконання заходів відповідно 
плану за 2020 рік 

Виконано Звіт роботи за 2020 


