
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З
у / / /  № в 9/

Про проведення Прес-толоки
дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва
та юних журналістів агентства «ЮН-ПРЕС»
«Соціум та шкільна медіа: динаміка взаємодії»

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на 2015 рік з метою вивчення та узагальнення роботи дитячо- 
юнацьких засобів інформації столиці, їх діяльності як важливих осередків у 
розвитку особистості; національно-патріотичного виховання підростаючого 
покоління; виявлення та підтримки творчо обдарованих школярів столиці

НАКАЗУЮ:
1. Провести 20 листопада 2015 року в Київському Палаці дітей та юнацтва 

Прес-толоку дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства 
«ЮН-ПРЕС» ««Соціум та шкільна медіа: динаміка взаємодії».

2. Затвердити програму Прес-толоки дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних 
журналістів агентства «ЮН-ПРЕС» «Соціум та шкільна медіа: динаміка 
взаємодії», що додається.

3. Київському Палацу дітей та юнацтва (Добровольська О. М.):
3.1.Забезпечити проведення 20 листопада 2015 року Прес-толоки дитячо- 

юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства «ЮН-ПРЕС» «Соціум 
та шкільна медіа: динаміка взаємодії».

3.2.Провести цільовий інструктаж з охорони праці з працівниками, які залучені 
для забезпечення заходу.

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій:

4.1. Сприяти участі представників від кожної шкільної редакції, прес-центрів, 
телестудій та команд представників районних рад старшокласників.

4.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час 
проведення заходу.

4.3. Провести цільові інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності з 
учасниками заходу та зареєструвати у журналі інструктажів.



5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько В.Ю.

Директор Департаменту О. Фіданян



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації) 
від 2015р. №

ПРОГРАМА
Прес-толоки дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва 
та юних журналістів агентства «ЮН-ПРЕС» 

«Соціум та шкільна медіа: динаміка взаємодії»

Час Програма
14.45- 15.00 1. Реєстрація учасників.

2. Робота медіа-атракціонів:
2.1. Професійна консультація редакціям.
2.2. Презентація шкільних газет.
2.3. Конкурс юних фотографів.
2.4 Виставка робіт юних фотографів.

15.15-15.45 Відкриття Прес-толоки.

16.00- 17.30 1. Старт Журналістського марафону «Соціальний репортаж».
2. Проведення майстер-класів.

17.35-17.55 1. Нагородження переможців конкурсу юних фотографів.
2. Нагородження переможців Журналістського марафону.
3. Закриття Прес-толоки.

Перший заступник директора Департаменту В.Челомбітько


