
«Суспільство, яке дбає про своє 
майбутнє, має усвідомити 
колосальні можливості нових 
інформаційних технологій і 
навчитися грамотно засто-
совувати їх»

                                
О.Биков

«Оскільки сучасні професії висувають високі 
вимоги до інтелекту працівників, то, 
навчаючи дітей, ми повинні вчити їх 
пристосовуватися в сучасному інфор
маційному суспільстві, закладати основи 
сучасної інформаційної культури, яка має 
стати невід'ємним складником загальної 
культури сучасного учня і сучасної дорослої 
людини в майбутньому»

О.Кітляр
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ТЕМА: Роль медіаосвіти в 
формуванні інформаційної 
компетентності педагогів та 
учнів

МЕТА:
1) визначити основні завдання і 

методи ефективної діяльності 
н а в ч а л ь н и х  з а к л а д і в  ч е р е з  
застосування медіа-ресурсів, медіа-
засобів  і  медіа-технолог ій  в  
освітньому просторі;

2) розширити та поглибити знання про 
освітній і виховний потенціал медіа;

3) ознайомити з досвідом роботи щодо 
створення моделі медіаосвіти в 
Миколаївському економічному 
ліцеї №2;

4) сприяти формуванню в керівників 
навчальних закладів готовності до 
впровадження сучасних технологій 
медіаосвіти.

УЧАСНИКИ:

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

 

 

директори навчальних  закладів,
спеціалісти науково-методичного центру,
фахівці Науково-педагогічної бібліотеки
м. Миколаєва

журнал «Шкільний бібліотечно-інформа-
ційний центр»

ПЛАН РОБОТИ
І. Відкриття світового кафе

Удовиченко О.О., директор НМЦ

ІІ. Роль медіаосвіти в формуванні  
інформаційної компетентності 
педагогів та учнів: професійні 
нотатки  

Поперечна Л.А., головний 
редактор журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний 
центр»

ІІІ. Презентація моделі медіасвіти  
економічного ліцею №2

Потапенко І.О., заступник 
директора з науково-методичної 
роботи

ІV. Засідання світового кафе

Ведуча: Роскіна Т.І., директор 
науково-педагогічної бібліотеки, 
голова МОБА

        

       

     

МОДЕРАТОРИ: 
     Тарасова О.В., заступник 

директора НМЦ

Поперечна Л.А., головний 
редактор журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний 
центр»

Картузов К.М., заступник 
директора науково-педагогічної 
бібліотеки

   
Тімченко К.О.,  зав. відділу 
науково-педагогічної бібліотеки

V. Рефлексія 
 

Шуляр В.І., к.п.н., доцент, зав. 
кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти, 
заступник директора з наукової 
роботи Миколаївського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти 


