
 
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

01.03.2017              м. Запоріжжя № 0188 

   

 
Про організацію та проведення 
Обласного форуму медіапроектів 
«Про Батьківщину свою дбаю, 
бо право жити гідно маю» 
 

На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки (Указ Президента України від 13.10.15 року 

№80/2015), Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 

№641), Пріоритетних заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності 

та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у 

цій сфері (Указ Президента України від 01.12.2016 №534/2016), спільного 

наказу Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій, Управління молоді, фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації від 13.07.2015 № 0402/172/323 та відповідно до Плану 

роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2017 рік. з метою 

сприяння розбудові системи медіаосвіти, розвитку та консолідації 

громадянського суспільства, формування у підростаючого покоління медіа- 

інформаційної грамотності та медіакультури  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести Обласний форум медіапроектів «Про Батьківщину свою 

дбаю, бо право жити гідно маю» у термін з 02 березня по 31 травня 2017 р. (далі 

– Форум) 

 

2. Затвердити оргкомітет Форуму (додаток 1). 

 

3. Комунальному закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної освіти» Запорізької обласної ради забезпечити: 

1) організаційно-методичний супровід Форуму;  
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2) розробку та затвердження методичних рекомендацій для 

організації та проведення  Форуму (додаток 2); 

3) формування складу Експертної ради Форуму; 

4) проведення Форуму в зазначені терміни п. 1 цього наказу. 

 

4. Керівникам органів управління освітою та об’єднаних територіальних 

громад; директорам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 

навчальних закладів, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування; ректорам 

(директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у межах 

повноважень сприяти підготовці та участі в Обласному форумі медіапроектів 

«Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю» творчих груп із числа 

учасників навчально-виховного процесу закладів. 

 

5. Рекомендувати ректору Класичного приватного університету 

(Огаренку В.М.) сприяти щодо проведення на базі вищого навчального закладу 

Обласного форуму медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити 

гідно маю». 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 
Виконуюча обов’язки 
директора Департаменту     О.В. Сороченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чурикова 239 02 98 

Мальований 222 25 81 
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Додаток 1 

   до наказу Департаменту 
   від 01.03.2017 
            № 0188 

 

Оргкомітет 

Обласного форуму медіапроектів  

«Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю» 

 

 

 

Чернікова 

Людмила Антонівна 

 

проректор Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, голова 

оргкомітету  

 

Мальований  

Микола Михайлович 

 

завідувач регіонального інформаційно-

аналітичного центру «Освіта та громадянське 

суспільство» Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, заступник 

голови оргкомітету 

 

Богомолова 

Наталя Миколаївна 

 

Голова Координаційної ради молодих юристів 

при Головному територіальному управлінні 

юстиції у Запорізькій області, методист 

регіонального інформаційно-аналітичного 

центру «Освіта та громадянське суспільство» 

Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар 

оргкомітету фестивалю 

 

Пенчук  

Інна Леонідівна 

 

завідувач кафедри реклами і зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики 

Класичного приватного університету (за згодою) 

 

Шконда  

Марина Анатоліївна 

 

директор Запорізького обласного центру 

патріотичного виховання молоді (за згодою) 

 

Єгоров  

Михайло Олексійович 

 

директор Мелітопольського училища культури 

(за згодою) 

 

Едель  

Михайло Григорович 

 

директор Запорізького обласного Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» (за згодою) 
 


