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Керівникам методичних служб 

28.04.2022 № 117/01-19 Директорам центрів професійного  

розвитку педагогічних працівників 

Про проведення обласного конкурсу  

на кращу вправу з інтеграції  

медіаграмотності «Не гугли, а фільтруй!» 

 

Шановні колеги! 

 У період війни РФ проти України, окрім боїв та обстрілів різних міст, 

російська пропаганда веде й інформаційну війну, намагаючись ввести людей у 

паніку та зневіру. З метою надання базових знань з основ медіаграмотності, 

розвитку критичного мислення та формування інформаційно-цифрової 

компетентності в дітей та учнівської молоді з 02 по 20 травня 2022 року  

КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради» у співпраці з Академією Української 

Преси реалізує обласний конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності 

«Не гугли, а фільтруй!»  

Умови участі у конкурсі – додаток 1-2. 

 Просимо поінформувати заклади освіти про можливість участі в обласному 

конкурсі на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності «Не гугли, а фільтруй!» 
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Додаток 1 

до листа КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» 

від 28.04.22 № 117 

 

І. Загальні положення 

1.1. Обласний конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності  

«Не гугли, а фільтруй!» серед педагогічних працівників закладів дошкільної, 

загальної середньої освіти, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти (далі – Конкурс) проводиться з метою виявлення та 

підтримки творчих здібностей освітян, популяризації успішного досвіду 

впровадження медіаосвіти в освітній процес та відповідно до Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція Л. Найдьонової, 

М. Слюсаревського, 2016) та з метою актуалізації медіаосвіти в умовах війни 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу 

 2.1. Конкурс проводиться з 02 травня до 20 травня 2022 року. 

 2.2. До участі у Конкурсі запрошуються педагогічні працівники закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої освіти. 

 2.3. Для реалізації ідей Конкурсу учасникам необхідно розробити вправу з 

інтеграції медіаграмотності. 

2.4. Для участі у Конкурсі необхідно завантажити та заповнити форму 

https://docs.google.com/document/d/1ujQRG7LcOdwpaeie722LF4zyt6tnwxcV/edit 

2.5. До вказаного дедлайну вправу необхідно надіслати шляхом заповнення 

гугл-анкети:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCpo6JN7zPbWyL9_jm8_-

tCsdqG0Bz5s2w7_4IUMTgknndDw/viewform 

2.6. Обласне журі вивчає, аналізує, здійснює експертну оцінку конкурсних 

матеріалів, підводить підсумки та визначає переможців Конкурсу. 

ІІІ. Оцінювання конкурсних робіт 

 3.1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за бальною системою та 

відповідними критеріями. 

 3.2. Журі оцінює конкурсні роботи за наступними критеріями: 

https://docs.google.com/document/d/1ujQRG7LcOdwpaeie722LF4zyt6tnwxcV/edit


˗ відповідність вправи темі Конкурсу – 5 балів; 

˗ послідовність і логічність вправи – 5 балів; 

˗ творчий підхід – 5 балів;  

˗ компетенції, розвитку яких сприяє вправа – 5 балів. 

˗ доступність застосованого комплексно-методичного забезпечення – 5 балів; 

˗ використання інноваційних технологій – 10 балів; 

˗ естетичний рівень та дотримання вимог щодо оформлення матеріалів, 

використання якісних фото та ілюстрацій – 5 балів. 

 3.3. Журі не розглядає (не оцінює) конкурсні роботи, які не відповідають 

вимогам: 

˗ вправа не оформлена належним чином; 

˗ конкурсна робота не відповідає умовам; 

˗ заявка подана після закінчення терміну подання; 

˗ конкурсна робота містить матеріали, що порушують законодавство України. 

˗ робота не є оригінальною, містить плагіат. 

 3.4. Роботи оцінюються за визначеною бальною системою (максимальна 

кількість балів – 40 балів). Загальний бал, що присуджується кожній роботі, 

визначається як середнє арифметичне (складаються всі оцінки і діляться на 

кількість присутніх членів журі). Якщо роботи, що претендують на перше, друге 

та третє місця, набрали однакову кількість балів, тоді проводиться голосування. 

3.5. Результати конкурсу будуть розміщені  на сайті навчально-

тренінгового центру за посиланням 

https://sites.google.com/view/centr21/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 

 

ІV. Нагородження переможців 

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами у відповідності І, ІІ 

та ІІІ місце. 

 

https://sites.google.com/view/centr21/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/view/centr21/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/view/centr21/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Додаток 2 

до листа КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» 

від 28.04.22 № 117 
 

ЖУРІ 

на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності 

«Не гугли, а фільтруй!» 

 

ЧЕПУРНА Наталія  ректор КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради», к.п.н., заслужений 

працівник освіти України; 

ВОЛОШЕНЮК Оксана менеджерка медіаосвітніх програм Академії 

Української Преси, авторка більше 20-ти навчально-

методичних матеріалів з інфомедійної грамотності, 

науковий співробітник відділу екранно-сценічних 

мистецтв і культурології ІМФЕ ім. М. Рильського 

НАНУ; 

ЗОРЯ Юлія  завідувач навчально-тренінгового центру STEM-

освіти КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради», к.п.н; 

ВАНЬКО Ксенія  методист відділу дошкільної освіти КНЗ «ЧОІПОПП 

ЧОР», авторка освітніх програм та навчально-

методичних посібників з медіаосвіти; 

БАБЕНКО Світлана  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Черкаській області, співавторка 

навчально-методичних посібників та програм з 

медіаосвіти  

 

 

 

  


