
Медіатека: простір, де є місце 
кожному



Мета проекту:  
забезпечити комфортні умови проживання в громаді, створивши  
атмосферу довіри та підтримки для дітей з ООП, ВПО, дати можливість 
кожному жителю громади  на самореалізацію, через створення  
медіатеки в закладі освіти.

Чому в школі?

Бо школа - це бренд. Школа, це те місце, котре об’єднує різні покоління - 
дітей, молодь, дорослих та людей старшого віку. 

Чому в Іванівці?
Бо Іванівка - це центр громади. Школа розміщена над дорогою, сюди зручно 
добиратися. В Іванівській школі є приміщення, яке не використовується для 
навчання, та де можна створити медіатеку. Саме тут відкрито перший 
інклюзивний клас в громаді. 



Фінансування (орієнтовно):

Загальна сума проекту - 1112812,78

Відсотки внеску сторін:

МОМ - 556376,50 - 49,69 %

Іванівська ОТГ - 563264,28 - 50,31%



Що таке медіатека?
Медіатека (англ. Media «носій» + грец. Θήκη «місце зберігання») - фонд книг, навчальних і методичних 
посібників, відеофільмів, звукозаписів, комп'ютерних презентацій, а також технічне забезпечення для 
створення і перегляду фонду: комп'ютер, відеокамера, магнітофон, відеомагнітофон, проектори та інша 
сучасна техніка.

Поняття «медіатека» вперше почали вживати французи у XX столітті. У ті часи це був далеко не 
інноваційний інтерактивний простір, а звичайнісіньке сховище оцифрованих книг.

На сьогоднішній день, медіатека - це сучасний багатофункціональний інформаційний простір, де 
безкоштовно можна отримати необхідну інформацію з мережі Інтернет, самостійно попрацювати на комп’
ютері, поспілкуватися з друзями у комфортних умовах, проводити уроки, займатися з дітьми, що мають 
особливі потреби. У таких приміщеннях проводять дискусійні клуби, кінопокази, літературні вечори, 
майстеркласи, комп’ютерні курси, засідають мовні клуби. Це місця, де збираються люди, аби 
попрацювати як самостійно, так і в колективі.



Як все розпочиналось 
Тренінг з написання  проєктних заявок в сільській  раді 



Презентація проекту. Лютий 2019 р.



Як було і як стало
Зроблено сучасний ремонт приміщення:



Як було і як стало
Вчителі та активісти громади допомагають з влаштуванням простору



Як було і як стало
Встановлено нові сучасні меблі та обладнання:



Що є в медіатеці?

                                                                                                    
Ноутбуки Lenovo Ideapad 320 - 10 шт.

Планшет Huawei MediaPad T3 10 LTE Gold - 3 шт. 

Інтерактивана панель Vestel IF75T633/3 - 1 шт.
Документ-камера Eloam VE802AF - 1 шт. 



Що є в медіатеці?

Фотоапарат Panasonic 
Lumix G80 - 1 шт.

 МФУ Brother MFC-L2700DWR 
with Wi-Fi - 1 шт.

Ламінатор - 1 шт.

Інтерактивна підлога - 1 шт.



Що відбуватиметься в медіатеці?
- освітній процес;
- профорієнтаційна робота;
- заняття з дошкільнятами;
- самоосвіта для молоді;
- клуби за інтересами;
- майстеркласи;
- гурток мультиплікації (“пластилінові 

мультфільми”);
- зустрічі з цікавими людьми;
- простір медіатеки використовуватиметься 

для проведення тематичних зустрічей 
молоді з цікавими людьми (саме молодь 
подаватиме ідеї, з ким би вони хотіли б 
зустрітися), обміну інформацією, де можна 
буде переглянути цікавий фільм

- інформаційні зустрічі фахівців ІРЦ з 
родинами, де є діти з ООП;

- корекційна робота з дітьми, що мають 
ООП, з використанням нестандартних 
підходів (гурток пластилінової 
мультиплікації, участь у інтерактивних 
міні-виставах Чернігівського обласного  
театру ляльок ім. О.П. Довженка, 
використання проекції “інтерактивна 
підлога” та ін.);

-  інформаційні зустрічі в медіатеці для 
батьків та вчителів з юристами, 
соціальними педагогами, 
представниками служби у справах дітей, 
поліцейськими.

І ще буде багато цікавого!!!



Що буде в медіатеці?
Студія мультиплікаціїї



Що буде в медіатеці?
Корекційна робота з дітьми, що мають ООП, з використанням нестандартних підходів (гурток 
пластилінової мультиплікації, участь у інтерактивних міні-виставах Чернігівського обласного  театру 
ляльок ім. О.П. Довженка, використання проекції “інтерактивна підлога” 



Що буде в медіатеці?

Навчання проєктній діяльності під 
керівництвом ментора



Що буде в медіатеці?

Місце для зустрічі активістів громади



Що буде в медіатеці?
Місце для індивідуальної роботи профільних спеціалістів з дітьми та 
дорослими (сім’ї воїнів АТО, ВПО,  сімей з дітьми з ООП)  



Що буде в медіатеці?
Залежить ТІЛЬКИ від жителів громади.



Наші контакти:
Чернігівська область
Чернігівський район
с.Іванівка
вул. Шевченка, будинок 1
Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

тел:  0462 688 387


