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Клас   Назва газети Випуск Оцінки за зміст Оцінки за дизайн Коментарі 

медіапедагогів   

Коментарі батьків  Сума 

оцінок 
Сума 

балів 

7-А Кристал Грудень 2019 12 12 11 11 11 12 10 9 «Разные шрифты» 

«Нераціональне 

використовування 

газетної площі, розмір 

шрифтів, розташування 

зображень, завелике 

накладання світлин на 

колонки. При задіянні 

оптимальних розмірів 

шрифтів можна 

вибудовувати шпальту у 

кількості 3-4 колонок по 

ширині».   

Мені все 

сподобалось 

88 88000+ 

8-А Промінь 

сонця 

Грудень 2019 9 11 9 9 10 9 9 10 «Материалы интернета» 

«Потрібно посилити 

ексклюзивність 

матеріалів, збільшити 

кількість інформації, яка 

стосується безпосереднє 

учнів 8-А класу, їхніх 

інтересів та захоплень».  

Як на мене навіть в 

4 сторінки, можна 

вмістити більше 

інформації 

76 76000+ 

9-А Солярис Грудень 2019 12 12 12 12 11 12 10 10 «Якісний продукт! 

Молодці!»  

Молодці 91 91000+ 

6-А Креатив Грудень 2019 12 12 11 12 8 11 10 9 «Мелкие заголовки» 

«Відмінний стиль має 

Мені все 

сподобалось. 

85 85000+ 

http://zps19.at.ua/index/pdf_versiji_gazet/0-4


газета 6-А класу. Для 

паперової версії (А-4) 

чудове рішення! Але для 

електронної версії, яку ми 

бачимо на екрані 

монітору, бажано перейти 

на широкий формат, щоб 

можна було 

конструювати дизайн з 

задіянням 3-4 колонок та 

оптимальних розмірів 

шрифтів заголовків. Адже 

більшість читачів має 

доступ саме до 

електронної версії цієї 

однієї з найкращих газет 

шкільного 

медіахолдингу».  

7-А Кристал Січень 2020  12 12 11 12 12 12 10 11 «Дизайн значно 

покращився» 

Вийшов суперовий 

випуск 

92 92000+ 

6-Б Фортуна Січень 2020  8 11 9 8 8 9 9 9 «Материалы интернета». 

«Потрібно підвищити 

відсоток матеріалів, які 

створені самими учнями. 

Набагато цікавіше читати 

про те, що хвилює 

шестикласників, як вони 

оцінюють ті чи інші 

процеси, що відбуваються 

в класі та в школі. 

Потрібні статті, над 

якими діти працюють 

протягом 2-3 тижнів, 

збирають інформацію, 

проводять опитування, 

інтерв’ю. Звісно, що такі 

редакційні завдання вони 

повинні отримувати на 

початку циклу».    

Мало інформації, як 

на мене) 

71 71000+ 



8-А Промінь 

сонця 

Січень 2020  9 12 9 9 9 9 9 10 «Потрібно посилити 

ексклюзивність 

матеріалів, збільшити 

кількість інформації, яка 

стосується безпосереднє 

учнів 8-А класу, їхніх 

інтересів та захоплень». 

Теж саме що і в 

січні. 

76 76000+ 

9-А Солярис Січень 2020 12 12 12 12 10 12 10 11 «Редколегія працює як 

згуртована команда 

однодумців. Управління 

редакційним процесом 

здійснюється бездоганно. 

Спостерігаємо позитивні 

наслідки 

медіапедагогічної 

майстерності».   

Як завжди- круті! 91 91000+ 

6-А Креатив Січень 2020 12 12 10 11 10 11 10 10 «Мелкие заголовки» 

«Відмінний стиль має 

газета 6-А класу. Для 

паперової версії (А-4) 

чудове рішення! Але для 

електронної версії, яку ми 

бачимо на екрані 

монітору, бажано перейти 

на широкий формат, щоб 

можна було 

конструювати дизайн з 

задіянням 3-4 колонок та 

оптимальних розмірів 

шрифтів заголовків. Адже 

більшість читачів має 

доступ саме до 

електронної версії цієї 

однієї з найкращих газет 

шкільного 

медіахолдингу». 

 

Хочеться більше 

сторінок) 

86 86000+ 

7-Б Фенікс  Січень 2020 - - - - - - - - Оцінки виставлені у 

лютому  

Оцінки виставлені у 

лютому 

- - 



6-В Вчений кіт Січень 2020 8 9 8 9 8 9 9 10 «Невыразительный 

дизайн» 

«Перший рік участі 

редколегії у 

медіаосвітньому процесі 

Запорізького НВК №19 

показує поступове 

зростання вмінь та 

навичок 

(медіакомпетенцій). 

Діємо далі! Все буде 

добре! )  

Дуже мало 

інформації 

70 70000+ 

5-В Бригантина Січень 2020 12 10 10 11 12 10 10 10 «Відмінний старт нового 

підрозділу ШМХ «ВМ-

НФ»! Тепер потрібно 

інтегрувати в цей процес 

якомога більше 

потенційних учасників-

учнів, що дозволить 

розвивати важливі для 

сучасного світу здібності! 

Враховуючи певні 

фактори, можна не 

сумніватися, що підрозділ 

впорається».  

Як для п'ятого 

класу - молодці! 

83 83000+ 

7-А Кристал Лютий 2020 12 12 11 11 12 12 11 11 «Спостерігаємо 

неформальний підхід 

юнкорів до виконання 

проекту випуску. Юнкори 

діють з захопленням та 

задіянням творчих 

здібностей. Завжди цікаво 

читати нові випуски 

«Кристалу».  

Молодці! 92 92000+ 

6-Б Фортуна Лютий 2020 8 12 10 10 8 10 9 9 «Материалы интернета» 

«Чи можна брати 

інформацію для газети з 

інтернету? Так! Щоб 

випуск був цікавий, без 

Мені малувато 

інформації) 

76 76000+ 



цього не обійтись. Більш 

того, шукаючи потрібні 

відомості, формуються 

важливі компетенції – 

вміння швидко знаходити 

те, що потрібно. Але 

головне, все ж таки, це 

авторський задум, 

намагання сказати 

читачеві щось нове, 

ексклюзивне, щось таке, 

що окрім вас ніхто не 

казав. Тому до матеріалів 

із інтернету ми завжди 

ставимось як до 

допоміжних, як до таких, 

які в нашій газеті лише 

підкреслюють 

унікальність даного 

контенту».   

8-А Промінь 

сонця 

Лютий 2020 9 11 9 9 10 10 9 10 Юнкори разом з шеф-

редактором газети дуже 

стараються! Головне, що 

редакційний процес 

відповідає принципам 

циклічності, своєчасності, 

відповідальності, 

поступового розвитку. 

Важливо залучити більше 

учнів в творчий процес.   

Інформації можна 

більше, але +бал за 

українську мову 

77 77000+ 

9-А Солярис Лютий 2020 12 12 11 11 10 12 11 11 Системна робота 

класного колективу! 

Молодці! Так тримати!  

Класно! Цікаво 

читати,  дуже 

подобаються 

рубрики про 

інфографіку, 

інтерв'ю з вчителем 

та зірка випуску. 

88 88000+ 

6-А Креатив Лютий 2020 12 10 10 11 10 11 10 10 «Мелковатое фото» 

«Якісний продукт для 

Молодці діти, у 

чотирьох сторінках 

84 84000+ 



друку! Молодці!»  багато можуть 

розповісти 

7-Б Фенікс Лютий 2020 12 9 9 11 12 9 9 11 «Цей випуск є свідченням 

відчутного прогресу 

медіаосвітнього центру 

«Фенікс» при виконанні 

практик, передбачених 

програмою 

удосконалення 

медіакомпетенцій в 

структурі шкільного 

медіахолдингу «ВМ-НФ» 

Запорізького НВК №19. 

Рухаємось далі! Не 

зупиняємось! Вперед до 

перемоги!» 

 82 82000+ 

6-В Вчений кіт Лютий 2020 9 9 8 9 9 8 9 9 «Невыровн.текст, 

материалы интернета, 

шрифты» 

 

«Бачимо, що юні 

журналісти стараються 

зробити цікаву газету. 

Головне не зупинятися. 

Крокувати до помітного 

успіху!»  

Мало, дуже мало 

інформації) 

70 70000+ 

 

Дякуємо за співпрацю!  

Бали зараховуються у банки балів 22 сезону конкурсної програми ШМХ «ВМ-НФ».  

Ресурсний центр Шкільного Медіахолдингу «ВМ-НФ» Запорізького НВК №19 

23.03.2020  


