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В Запорізькому навчально – виховному комплексі №19 діє шкільний медіа холдинг 

«Вісник Мрії – Новий Формат», який складається з 12 підрозділів., хочемо на прикладі 

одного з них показати їх роботу. В своїй роботі медіапедагоги спираються на Концепцію 

впровадження медіаосвіти в Україні, яка ставить за мету і завдання сприяти формуванню: 

 медіаінформаційної грамотності 

 медіаімунітету 

 рефлексії і критичного мислення 

 здатності до медіа творчості  

Медіапедагоги школи ставлять перед собою завдання, щоб учні: 

 Мали доступ до друкованих, візуальних та електронних медіа з різними цілями;  

 володіли термінологією медіаосвіти; 

 Розуміли, що всі медіатексти містять “повідомлення”; 

 Вміли “декодувати” й аналізувати ( за допомогою так званого “критичного 

аналізу”) медіатексти в історичному, соціальному та культурному контексті, 

розуміючи при цьому взаємозв'язки між аудиторією, медіатекстом і навколишньою 

дійсністю; 

 На основі здобутих знань мали змогу створювати власні медіатексти різного 

характеру, обговорювати як свої медіапроекти, так і медіатексти, створені іншими 

людьми.  

Одним із лідируючих підрозділів школи є «Кристал» 

Логотип: 

 

Слоган: «Факти, події – твердий кристал, об’єктивність та правда наш арсенал»                                                                                                 

Представниками редакційної колегії  є Калашник Валерія, Карпенко Марія, Єременко 

Анна, Давиденко Поліна, Мелешко Ілля, Нікулін Орест, Захаренко Олександр.  



 

Вони висвітлюються події школи, класу, міста, країни, готують медіа проекти, випускають 

друковану та електронну газету.  Створювати власні медіатексти  учні почали в 5 класі. На 

класних годинах розглядали основні правила написання статті, аналізували найчастіше 

вживані помилки. 

Наш підрозділ має свою сторінку на порталі 

шкільної преси ЗНВК №19 та канал на 

YouTube, де можна побачити продукти 

медіатворчості учнів.  

 http://zps19.at.ua/news/novini_kristal/1-

0-2  

 https://www.youtube.com/channel/UC

WV93Sr6CIpKhzYLhmgJGmQ/videos?disable

_polymer=1  
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Разом з учнями та класним керівником активно співпрацює батьківський колектив. Вони 

допомагають дітям створювати різні медіапродукти. 

Підрозділ «Кристал» приймає активну участь у шкільних та міських конкурсах, 

наприклад, в міському конкурсі відеороликів «З любов’ю до рідного краю» учні в 2017 – 

2818 навчальному році зайняли ІІІ місце, а в 2018 – 2019 навчальному році ІІ місце в 

номінації «Любов до країни очима дитини» та за чудові колажі природи рідного краю 

Мелешко Ілля теж зайняв ІІ місце. 

 

Дуже приємно відзначити, що діти в подарунок отримали екскурсії на телеканал «Z», де 

їм показали роботу каналу з середини, вони змогли спробувати себе в ролі телеведучих. 

Також діти побували на екскурсії в Дитячій залізній дорозі, музеї техніки Богуслаєва, 

Запорізькому ботанічному саду, де вони отримали безліч позитивних емоцій та бажання і 

надалі приймати участь в конкурсах. 

    



 

 

 



 

Більше інформації про ці події можна прочитати чи побачити за наступними 

посиланнями: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-r2TK7vRVCI  

 http://zps19.at.ua/news/v_gostjakh_u_telekanala_z/2018-10-24-55 

 http://zps19.at.ua/news/uchastie_v_festivale_shkolnykh_media_v_znu_uchenikov_zuvk_

19/2018-11-16-91  

 http://zps19.at.ua/news/fleshmob_uchenikov_6_a_klassa_ostavajtes_ljudmi_vich_ne_per

edaetsja_cherez_druzhbu/2018-11-29-112 

 http://zps19.at.ua/news/uchni_6_a_k/2019-04-25-229 

 http://zps19.at.ua/news/kristall_leto_proguljal/2018-09-16-15  

Працюючи в шкільному медіахолдингу  учні вчаться презентувати себе, розвивають 

здатність бачити, чути, створювати й інтерпретувати медіаконтент, також спілкуватися за 

допомогою медіа і приміряти на себе різні медіаролі., формують найважливіші навички 

безпечної поведінки у віртуальному просторі – захист приватного простору і вміння 

уникати шкідливих контактів і контенту. 
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