ЗВІТ
громадської організації «Інноваційні обрії України»
за 2019 рік
Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист
наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів
організації та громадян, збереження української мови, пропагування
патріотизму.
Протокол №1 громадської організації «Інноваційні обрії України»
датується 22 грудня 2017 року і є основним для створення нашої Організації.
У 2019 році відбулось два засідання членів громадської організації
«Інноваційні обрії України»:
Протокол №4 від 23 травня 2019 року.
Протокол №5 від 27 грудня 2019 року.
Протокол №4 від 23 травня 2019 року у порядку денному містив два
питання:
1. Про участь у Другому Міжнародному фестивалі «Долаючи кордони
– 2019».
2. Звіт Голови Правління щодо отримання довідки з Податкової
інспекції за кодом 0032 «Неприбуткова організація».
Протокол №5 від 27 грудня 2019 року містив два питання:
1. 1. Про звітну діяльність Громадської організації «Інноваційні обрії
України» за 2019 р.
2. Про створення посвідчень членам громадської організації
«Інноваційні обрії України».
Так, Громадською організацією «Інноваційні обрії України» у 2019 році
було організовано, проведено багато заходів. До деяких заходів члени ГО
активно долучались та приймали участь в обговоренні. Детальніше про
заходи, які представлені на сайті «Інноваційні обрії України»:
Участь засновників ГО в урочистому нагородженні премії Івана
Франка http://obrii.org.ua/news/73
27 серпня 2019 року о 12.00 в Народному домі ім. Івана Франка (місто
Дрогобич) відбулася ІV урочиста церемонія нагородження Лауреатів
Міжнародної премії імені Івана Франка. Засновники ГО «Інноваційні обрії
України», доценти Т.М.Шарова та С.В.Шаров були запрошені на це дійство,
де прийняли активну участь.
Цього року Премію у номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі
україністики” отримала доцент кафедри слов’янських мов Міланського
університету, професорка МАРІЯ ҐРАЦІЯ БАРТОЛІНІ за свою монографію
“Пізнай самого себе”: неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди
(Київ: Академперіодика, 2017).

Вручення Міжнародної премії імені Івана Франка відбувалось в
урочистій обстановці. Після урочистостей, де були представлені члени
Правління Міжнародного фонду імені Івана Франка (Роланд Франко, Ігор
Курус, Алоїс Волдан, Роман Мних, Володимир Бугров, Володимир
Антофійчук, Борис Бунчук, Ярослав Гарасим, Михайло Шалата, Тамара
Смовженко, Міхаель Мозер, Мирослав Сополига), поважні члени журі
(Сімоне А. Беллеза (Італія), Євген Бистрицький (Україна), Лєшек
Корпорович (Польща), Віктор Мойсієнко (Україна), Міхаель Мозер
(Австрія), Роман Мних (Польща), Святослав Пилипчук (Україна), Йоганес
Ремі (США), Ігор Скочиляс (Україна), Мирослав Саполига (Словаччина),
Віктор Ставнюк (Україна), Петер Штегер (Австрія), Лауреатка Премії імені
Івана Франка Марія Грація Бартоліні прочитала лекцію у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
Наголошуємо на тому, що Міжнародна премія ім. Івана Франка є
почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних
заслуг науковців в галузі суспільних наук та україністики. Таку почесну
Премію заснував у 2015 році онук Каменяра – Роланд Франко.
Цьогоріч це вже IV Премія, яка урочисто вручається переможцю. Так, у
2016 році премію отримав Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит
Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви; у 2017
році лауреатом став професор Віденського університету, президент
Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер та академік, почесний
професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег
Шаблій; у 2018 році перемогу здобула професор Українського католицького
університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен)
Ярослава Мельник, та
доцент кафедри Східноєвропейської історії
Гельсінського університету Йоганнес Ремі.
Участь у круглому столі під час фестивалю бізнес-ідей «Startup Fest2019» http://obrii.org.ua/news/72
29 листопада 2019 р. під час фестивалю бізнес-ідей «Start UP Fest-2019»,
якій відбувся у ВЦ "Козак-Палац" (м. Запоріжжя), відбувся круглий стіл
«Підтримка інноваційних економічних ініціатив муніципалітетами». На
нього були запрошені члени ГО «Інноваційні обрії України», викладачі
кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького завідувач кафедри,
доцент Т.М.Шарова та доцент С.В. Шаров.
Учасники круглого столу заслухали доповіді радника міського голови м.
Запоріжжя, представника муніципалітету м. Вон (Канада), старшого
інвестиційного аналітика Simpact VC (Польща), консультантки проєкту
ПРОМІС з гендерної рівності, голови обласної громадської організації
«Дивосвіт», директорки КУ «Агенції розвитку Мелітополя».
У фінальній частині круглого столу було надано слово переможцям
конкурсу стартапів 2018 року, які надали можливість всім учасниками
переконатися в тому, що інновації та бізнес-ідеї сьогодні є реальними та

необхідними. Одна із головних ідей, яка лунала протягом фестивалю,
полягала у наступному: «Вкладають не в стартапи, а вкладають в людей, які
зможуть придумати та реалізувати ці стартапи!».
Подвійна
перемога
на
Міжнародному
конкурсі
http://obrii.org.ua/news/71
25 вересня у м. Урекі (Грузія) розпочався ІІ Міжнародний фестиваль
інклюзивних практик «Долаючи кордони – 2019». У рамках фестивалю було
організовано ІІ конкурс «Інклюзивні практики майбутнього: ідеї,
дослідження, інновації», на якому взяли участь більше 100 проектів 17 країнучасників.
Члени громадської організації «Інноваційні обрії України» представили
власні проекти та стали призерами у номінації «Ідеї». Дипломи переможців
отримали:
1) Т.Шарова «Художня література як засіб соціальної реабілітації людей
із обмеженими фізичними можливостями»;
2) С.Шаров «Використання електронних засобів навчального
призначення людьми із обмеженими можливостями».
Такі вагомі нагороди на міжнародному рівні ще раз підтверджують, що
наші члени громадської організації молодці!
Країна Франкіана http://obrii.org.ua/news/69
25-26 травня 2019 р. на площі Івана Франка у м. Київ відбулося
урочисте
нагородження
переможців
Всеукраїнського
учнівського
літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра», засновником
якого виступили Міжнародний фонд Івана Франка, Міністерство освіти і
науки України, Інститут модернізації змісту освіти та ГО «Львівське
товариство» у Києві. Нагородження переможців конкурсу було здійснено під
час проведення дводенного фестивалю «Країна Франкіана».
Під час урочистостей учні різних вікових категорій (6-11 р), (12-16 р.) з
усієї України були нагороджені дипломами та подарунками у чотирьох
номінаціях: «Поезія», «Проза», «Драматургія», «Краща ілюстрація до творів
Франка». Окремі нагороди учні отримали від онука І.Франка, Роланда
Франка.
На урочистостях були присутні поважні гості: Ігор Курус – директор
Міжнародного фонду імені Івана Франка; Роланд Тарасович Франко – онук
Івана Франка, голова Правління Міжнародного фонду Івана Франка; Кучма
Тарас Ярославович – мер міста Драгобич; Яворський Ігор Романович – мер
міста Борислав; Михайловська Неля Анатоліївна – начальник відділу
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої
освіти в Новій українській школі ДНУ «Інституту модернізації змісту
освіти»; Ольга Нижник – координатор проекту, співзасновник Міжнародного
фонду Івана Франка; Голова Львівського товариства у м. Києві Тамара
Смовженко та ін. Від ГО «Інноваційні обрії України» були присутні Тетяна
Шарова та Сергій Шаров.

На площі Івана Франка були нагороджені найкращі учасники, яких
визначило почесне журі. Від Мелітопольського державного педагогічного
університету у складі журі Всеукраїнського учнівського літературномистецького конкурсу «Стежками Каменяра» була завідувач кафедри
української і зарубіжної літератури, голова правління ГО «Інноваційні обрії
України» доцент Шарова Тетяна Михайлівна.
Фестиваль «Країна Франкіана» був організований Міжнародним фондом
імені Івана Франка та за підтримки спонсорів проекту. Особлива вдячність
панові Ігорю Курусу за популяризацію українського слова та любов до
творчості І.Франка.
Цього року здібна та талановита учнівська молодь України показала
високий творчий потенціал, вагомі знання творчості І.Франка. Сподіваємося,
що наступного року учні з усієї країни знову долучаться у конкурсі та
продемонструють свої таланти!
Проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю http://obrii.org.ua/news/68
25 березня 2019 р. кафедрою української і зарубіжної літератури було
проведено Всеукраїнську науково-практичну заочну конференцію з
міжнародною участю «Українська література в загальноєвропейському
контексті».
Співорганізаторами конференції виступили кафедра української і
зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, кафедра української мови і
літератури Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка, кафедра білоруської мови Гомельського державного
університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь), а також ГО
«Інноваційні обрії України».
Участь у конференції взяли вчителі-практики, молоді вчені та фахівці з
філології із різних областей України (Запорізької, Дніпропетровської,
Київської, Івано-Франківської, Херсонської, Харківської та ін.) та багатьох
закладів середньої, професійної та вищої освіти:
• Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького;
• Вовчанський
коледж Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка;
• ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»;
• Мелітопольська ЗОШ №28 І-ІІІ ступенів;
• Горностаївський ЗО №1 ім. Цвіка С.С. Горностаївської селищної ради
Херсонської області;
• Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
• Терпіннівський колегіум «Джерело» Мелітопольської районної ради
Запорізької обл.;

НВК «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області;
• Мелітопольський ліцей №9;
• Вознесенська гімназія «Орієнтир» Мелітопольської районної ради
Запорізької обл.;
• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ;
• Мелітопольський ліцей №19;
• Новгородківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради
Запорізької області.
Серед закордонних учасників – представники Гомельського державного
університету імені Франциска Скорини, Гомельського державного
технічного університету імені П.В.Сухого та Гомельського державного
медичного університету (Республіка Білорусь).
У своїх доповідях учасники торкались актуальних питань розвитку мови
й літератури, методики викладання філологічних дисциплін у середній і
вищій школі, провадили інтермедіальні студії, аналізували інтеркультурний
вимір художньої творчості. До збірника наукових праць конференції також
увійшли кращі матеріали конкурсу наукових робіт учнівської та студентської
молоді м. Мелітополя та Мелітопольського району «Творчість Т.Г. Шевченка
в загальноєвропейському контексті», присвяченого 205-річчю з дня
народження Кобзаря.
Усі доповідачі отримали сертифікат учасника, програму конференції та
електронний збірник матеріалів конференції.
•

Члени ГО беруть участь у дебатах учнівської молоді
http://obrii.org.ua/news/67
24 лютого 2019 року член ГО «Інноваційні обрії України», доцент
Шаров С.В. прийняв участь у якості члена журі на учнівських дебатах, які
відбулися на базі Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської
міської ради Запорізької області.
Організатором дебатів став клуб «Лідер» (науковий керівник
Кіреєва А.П.), який вже другий рік поспіль ініціює та проводить такий захід у
рамках міського Марафону Добрих та Корисних Справ. У заході взяли участь
школи №1, №6, №11, №13, №14, №15, №16, №20 та гурт «Лідер». Всього
було 14 команд, у складі яких були учні 8-9 класів.
Дебати відбувалися за форматом Карла Поппера. Всі учасники показали
себе талановитими та комунікабельними активістами, яким небайдужі
сьогоденні суспільні проблеми. На основі результатів журі були виявлені
переможці зимового туру дебатів, а саме:
1.
Команда «Новатори» (СШ №24, керівник Федусенко О.В.)
2.
Команда «АТА» (клуб «Лідер»)
3.
Команда «Геркулес» (СШ №20, керівник Ковтонюк І.В.)
4.
Команда «Артеміда» (клуб «Лідер»)
5.
Команда «Батарейки» (СШ №1, керівник Бутенко Н.Г.)

Найбільш активними учасниками дебатів цього разу стали Леонова
Ольга (СШ №24), Булига Даніїл (СШ №1), Степаненко Валерія, Соломяник
Тетяна, Аненко Анастасія (клуб «Лідер»).
Кобзар надихає нащадків своїх http://obrii.org.ua/news/66
Під час вивчення навчальної дисципліни «Істрія української літератури
40-60х років XIX століття» здобувачі вищої освіти, які навчаються на
другому курсі спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і
література та 035.01 Філологія. Українська мова та література, ознайомилися
з творчістю видатного письменника Тараса Шевченка. Протягом навчання в
університеті вони мали змогу відвідати пам’ятники великого Кобзаря в
різних містах України.
О. Сириденко, яка навчається на другому курсі за спеціальністю 035.01
Філологія. Українська мова та література, влітку побувала на Чернечій горі
на Черкащині.
Саме тут 21 травня 1861 року перепоховали великого Кобзаря, тому
місцеві мешканці назвали гору Тарасовою. Канівці пишаються тим, що саме
на Черкащині було виконано «Заповіт» великого поета. За кошти людей у
1884 році на горі було відкрито перший народний музей Кобзаря. Сьогодні
там знаходяться інтерактивний музей, старовинна хатинка першого сторожа,
а на самій верхівці встановлено величезний пам’ятник задумливого Кобзаря,
який наглядає за всією Україною.
Здобувач вищої освіти А. Ковальов, який навчається на другому курсі за
спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література відвідав
пам’ятник Т. Г. Шевченка у місті Харкові.
Це унікальний монумент, який являє собою архітектурну спіраль з 11-ти
метровим тригранним пілоном і Кобзарем у центрі. На пілоні розміщені 16
динамічних скульптур, які символізують людей праці та їхню боротьбу за
свої права.
Здобувачка вищої освіти другого курсу спеціальності 014.01 Середня
освіта. Українська мова і література Н. Варламова відвідала пам’ятник Т. Г.
Шевченка, який знаходиться на площі Перемоги у м. Мелітополь.
Пам’ятник недарма розміщено у центрі медового міста, адже Шевченко
є центральною постаттю нашої держави. Урочисте відкриття було проведене
у день 150 річниці перепоховання Кобзаря на Чернечій горі в Каневі. Зараз
біля пам’ятника містяни проводять урочисті свята, пов’язані з українською
державністю та різноманітні заходи місцевого значення.
Для всіх нас Тарас Шевченко став еталоном гідності, честі, боротьби за
правду. Ми пишаємось, що є українцями і нащадками славетного Кобзаря,
слава і знання якого залишаться у віках. Тарас Григорович завжди буде
уособлювати вогонь, що палає в серці кожного патріота.
Визначення порогового
http://obrii.org.ua/news/65
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21 червня 2019 року у залі колегії Міністерства освіти і науки України
відбулося третє (останнє) засідання експертної комісії з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під
час прийому до закладів освіти. Членом експертної комісії цього року була
голова правління ГО "Інноваційні обрії України" Тетяна Шарова.
Цього разу комісія розглядала питання встановлення порогу «склав/не
склав» з таких предметів:
• Історія України (всього ЗНО склали 222537 учасників);
• Географія (всього ЗНО склали 75039 учасників);
• Хімія (всього ЗНО склали 13700 учасників).
Інформацію
щодо
математично
обґрунтованого
коригування
консолідованого експертного висновку щодо мінімального бала за завдання
№42 сертифікаційної роботи з Історії України було подано в.о.
директора Українського центру оцінювання якості освіти Бойко В.І.
Під час обговорення встановлення порогу «скла/не склав» з Історії
України було наголошено на тому, що цей предмет є актуальним. Було
запропоновано підтримати пропозицію регіонального центру та зарахувати
всім абітурієнтам питання №42 з Історії України.
Висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав»
були озвучені заступником директора Українського центру оцінювання
якості освіти Вакуленко Т.С.
За результатами засідання встановлено такий поріг:
• Історія України – 27 балів;
• Географія – 26 балів;
• Хімія – 16 балів.
Робота експертної комісії була злагодженою та конструктивною. Усі
члени експертної комісії мали змогу висловити свою думку, аргументувати її
чіткими позиціями та даними.
Робота експертної комісії з питань визначення порогового балу
результатів зовнішнього незалежного оцінювання успішно завершена.
Сподіваюся на те, що абітурієнти, які склали ЗНО, зможуть відкрити для себе
нові перспективи та вступити до омріяного навчального закладу.
Перемога гуртка кафедри української і зарубіжної літератури
http://obrii.org.ua/news/64
Як відомо, у складі ГО «Інноваційні обрії України» є багато викладачів
та студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького. Частково їх досягнення є
спільною роботою членів громадської організації.
Ось наприклад, 20 травня 2019 року було нагороджено дипломом ІІ
ступеня науковий гурток кафедри української і зарубіжної літератури
«Літературознавчі студії» за перемогу в загальноуніверситетському конкурсі
наукових гуртків.
Ця перемога виборена завдяки плідній роботі викладачів кафедри і
студентів спеціальностей 014.01 Середня освіта. Українська мова і література
та 035.01 Філологія. Українська мова та література.

Враховувались перемоги на конкурсах наукових і творчих робіт
всеукраїнського і міжнародного рівнів, кількість публікацій, активна участь у
наукових заходах, міжнародна діяльність. Отримана цього року нагорода
свідчить, що наша плідна робота є стабільною, має ґрунтовну основу і гарні
перспективи.
Тож ми вітаємо вітаю всіх своїх колег і наших талановитих, розумних
студентів із гідним пошануванням нашої наукової роботи! Приємно збирати
таку товсту папку звітної документації, коли є, що показати конкурсній
комісії.
Майстер-клас як обмін досвідом http://obrii.org.ua/news/63
19 листопада 2019 р. членами ГО «Інноваційні обрії України», які також
є викладачами кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ імені
Богдана Хмельницького, було організовано і проведено майстер-клас
«Візуалізація навчального матеріалу на уроках літератури як засіб
підвищення якості філологічної освіти». Серед учасників заходу були
студенти IV та IМ курсів, а також учителі української мови і літератури та
зарубіжної літератури ЗОШ №22, №5, Мелітопольського ліцею-інтернату,
Мелітопольського вищого професійного училища, Костянтинівського НВО
№1 «Таврія» та КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського
Союзу Є.І. Носаль».
Доцент Шарова Т.М. розповіла присутнім про масові онлайн-курси як
візуалізацію навчального матеріалу, познайомила з освітньою платформою
ВУМ (Вільний Університет Майдану) і провела в онлайн-режимі тестування
учасників майстер-класу з курсу «Креативне мислення», за результатом
якого одразу на екрані системою був згенерований сертифікат про успішне
проходження випробувань.
Запрошений тренер, учитель української мови і літератури ЗОШ №22
Лук’янова М.В., провела майстер-клас на тему «МАКова технологія на
уроках літератури». Вона розповіла про різні засоби візуалізації навчального
матеріалу, які використовуються на уроках української літератури як елемент
арт-педагогіки, ознайомила із основними принципами такого підходу у
навчанні, презентувала розроблені власноруч колоди метафоричних
асоціативних карт (МАК), які використовує на заняттях для аналізу художніх
текстів на рівні композиції, образної системи тощо.
Доцент Землянська А.В. ознайомила присутніх з технологіями
скрапбукінгу та кардмейкінгу, зі скрап-проєктами та методикою їх
використання на уроках української і зарубіжної літератури, запропонувала
перевірити свої знання та креативні здібності через створення проєкту-картки
за певними літературними напрямами і течіями (бароко, футуризму,
імпресіонізму та ін.).
Унаслідок мозкового штурму учасники майстер-класу успішно виконали
завдання: дуже креативно підійшли до оформлення і змістового наповнення
листівок, проявили свої навички групової роботи та критичного аналізу робіт
інших команд. Окрасою майстер-класу стали роботи студентів філологічного

факультету та учнів ЗОШ №22 у різних техніках (кардмейкінг, інфографіки,
лепбуки, рекламні буклети тощо).
Усі присутні отримали нові ідеї, практичні навички й уміння
візуалізувати художній матеріал, сертифікати учасників та пам’ятні
подарунки – монографії викладачів кафедри і твори сучасних письменників.
Робота експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО
триває http://obrii.org.ua/news/62
19 червня 2019 року при Українському центрі оцінювання якості освіти
відбулося друге засідання експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час
прийому до закладів вищої освіти. У ролі експерта в комісії від МДПУ імені
Богдана Хмельницького прийняла участь голова правління ГО «Інноваційні
обрії України», завідувач кафедри української і зарубіжної літератури,
доцент Шарова Т.М.
У порядку денному розглядалися питання про встановлення порога
«склав/не склав» з іноземних мов (англійської, французької, іспанської,
німецької) та біології у 2019 році. За результатами засідання встановлено
такий поріг:
Іноземні мови – 19 балів.
Біологія – 23 бали.
Незабаром абітурієнти зможуть побачити свої бали в особистих
кабінетах. Бажаємо їм гарних результатів та успіхів у виборі закладу вищої
освіти.
Засідання експертної комісії пройшло на високому професійному рівні.
Наступне засідання заплановане на 21 червня 2019 р. в залі колегії МОН.
Творчі
родзинки
у
самостійній
роботі
студентів
http://obrii.org.ua/news/59
Наше майбутнє за активною, креативною та толерантною молоддю, яка
поважає свою країну та національні цінності. На заняттях з історії
української літератури наші студенти спеціальності «Українська мова і
література» не тільки відтворюють навчальний матеріал, але ї творчо
підходять до виконання самостійної роботи.
Ось декілька прикладів студентських малюнків на тему «Портрет
Кобзаря» (Кузьменко Вікторія, Чернобель Анна, Стовбур Вікторія,
Лохматова Світлана, Чимиркова Ольга, Скорица Даша).
Участь члена ГО в семінарі ВУМ http://obrii.org.ua/news/58
14-16 листопада 2019 р. член правління ГО «Інноваційні обрії України»,
завідувач кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Шарова Т.М. взяла участь у тренінгах з використання освітньої онайнплатформи Відкритого Університету Майдану (ВУМ), що відбулися у м.
Хмельницький.

Під час тренінгів від організаторів заходу було представлено багато
цікавої інформації, яка дозволяє зануритись в самоосвіту за допомогою
масових відкритих онлайн курсів. Було акцентовано увагу на тому, що місія
онлайн-платформи Відкритого Університету Майдану – допомогти зробити
перший крок у самоосвіті та пошуку відповіді на ключові питання для кожної
самодостатньої людини: «Яке моє місце у цьому світі?» та «Яка діяльність чи
справа приносить мені справжнє захоплення та задоволення?».
Делегація тренерів та слухачів з усієї України відвідала ліцей (с. Глухів
у Хмельницькій області), де ознайомилася з особливостями впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в умовах НУШ (сучасне
матеріально-технічне
оснащення,
зокрема,
телевізори,
проектори,
мультимедійні дошки, парти, методичне забезпечення).
Дистанційна освіта, відео курси та безкоштовне навчання на платформах
масових відкритих онлайн курсах сьогодні дозволяють отримати якісну та
сучасну освіту. Висловлюємо щиру подяку організаторам за проведені
тренінги.
Участь у складі експертної комісії по ЗНО http://obrii.org.ua/news/57
13 червня 2019 р. в залі Колегії Міністерства освіти і науки України
відбулося перше засідання експертної комісії з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під
час прийому до закладів освіти при Українському центрі оцінювання якості
освіти (м. Київ). До складу експертної комісії увійшла голова правління ГО
«Інноваційні обрії України», завідувач кафедри української і зарубіжної
літератури, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького Т.М.Шарова.
Шануймо Кобзаря! http://obrii.org.ua/news/56
12 березня 2019 р. на головній сцені університету під час святкового
концерту «Мама від А до Я» відбулось урочисте нагородження учасників
конкурсу наукових робіт «Творчість Т.Г.Шевченка в загальноєвропейському
просторі», присвяченому 205-річчю від дня народження Кобзаря.
Ініціатором конкурсу були ГО «Інноваційні обрії України» та кафедра
української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Перед нагородженням переможців зі святом усіх гостей привітала
завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, доцент Шарова
Тетяна Михайлівна.
У номінації «Учнівська молодь» призові місця отримали:
І місце – Голубець Дар’я, учениця 11 класу Новгородківської ЗШ І-ІІІ
ступенів
Науковий керівник: вчитель української мови та літератури Швігель
Лариса Дмитрівна

ІІ місце – Лаврененко Дар’я, учениця 9 класу Мелітопольського ліцею
№9
Науковий
керівник:
спеціаліст
методист» Атрошенко Євдокія Павлівна

вищої

категорії,

«учитель-

ІІІ місце – Кравець Златоміра, учениця 11 класу Мелітопольського
ліцею №19
Науковий керівник: вчитель української мови та літератури Науменко
Тетяна Ярославівна
У номінації «Студенська молодь» призові місця отримали:
І місце – Колодіна Тетяна, студентка І курсу філологічного факультету
Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної
літератури Мажара Наталя Сергіївна
ІІ місце – Кузьменко Вікторія, студентка IV курсу філологічного
факультету
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури Шарова Тетяна Михайлівна
ІІІ місце – Цимбар Дар’я, студентка ІІІ курсу філологічного факультету
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури Землянська Аліна Вікторівна
Урочисто були відзначені у різних номінаціях такі студенти:
Касанджи Світлана, студентка І курсу філологічного факультету –
«Глибина наукового дослідження»
Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної
літератури Мажара Наталя Сергіївна
Горбова
Валентина, студентка Мелітопольського
вищого
професійного училища – «Багатоаспектність наукового дослідження»
Науковий
керівник:
викладач
вищої
категорії,
«старший
викладач» Кардашова Наталя Григорівна
Коваленко Анастасія, студентка ІІІ курсу філологічного факультету –
«Практична цінність наукової роботи»
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури Землянська Аліна Вікторівна
Дуйловська Ірина, студентка ІІІ курсу філологічного факультету –
«Дослідження патріотичного спрямування»
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури Шарова Тетяна Михайлівна

Струць Марія, студентка І курсу філологічного факультету –
«Креативність наукового пошуку»
Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної
літератури Мажара Наталя Сергіївна
Георгієва Анастасія, студентка магістратури філологічного
факультету – «Широкий фактаж дослідження»
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної літератури Шаров Сергій Володимирович
Медіаграмотність для всіх як вимога часу http://obrii.org.ua/news/55
Викладач кафедри української і зарубіжної літератури Шаров С.В. взяв
участь у тренінгу «Медіаграмотність - вимога часу», який проходив 7 грудня
у м. Дніпро.
До заходу долучились активна молодь міста, а також викладачі різних
закладів вищої освіти. Спікерами заходу були досвідчені фахівці-практики,
які працюють у напрямку журналістики та фактчекінгу.
Світлана Сліпченко, аналітик VoxCheck, розповіла про методологію та
принципи роботи VoxCheck, озвучила топ-теми, що використовуються для
брехні та маніпуляцій, провела майстер клас роботи з офіційними
джерелами.
Телерадіожурналіст та музикант Богдан Буткевич виступив із доповіддю
на тему «Особливості роботи в медіа та важливість критичного сприйняття
медіаконтенту», під час якого емоційно поділився власним досвідом роботи
на радіо та телебаченні.
Про свій досвід роботи у регіональному ЗМІ, а саме «UA: Дніпро»,
розповів та дав корисні поради майбутнім журналістам та всім охочім
Владислав Яценко.
Захід пройшов конструктивно та цікаво, після якого всім учасникам
було вручено сертифікати.
Використання сучасних методiв на заняттях зi світової лiтератури
http://obrii.org.ua/news/54
Окремі члени громадської організації «Інноваційні обрії України» є
викладачами кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ імені
Богдана Хмельницького. Вони постійно впроваджують нові форми і методи
роботи на заняттях з української і зарубіжної літератури. Це сприяє розвитку
творчих здібностей, науково-пошукових навичок і критичного мислення у
студентів та формуванню нового покоління вчителів української мови та
української і зарубіжної літератур.
7 листопада 2019 р. доцентом Землянською А.В. було проведено
семінарське заняття за творчістю Дж. Свіфта зі студентами ІІІ курсу
філологічного факультету. Заняття мало форму фестивалю туроператорів, які
боролися за увагу сучасних гулліверів, яких переконували відвідати саме їх
унікальну країну. Із заздалегідь розроблених студентами рекламних буклетів

присутні дізнавалися про диковинки Ліліпутії, небезпеки країни велетнів та
екстремальний відпочинок серед єху, уточнювали, що краще мати із собою в
подорожі до Лапути та які смаколики запропонують в кожній зі згаданих
країн. При цьому застосовувались технології створення колажів,
кардмейкінгу, макетування буклетів тощо.
Навчання у такій веселій і пізнавальній формі дозволяє урізноманітнити
процес аналізу тексту, поглибити результати навчання студентів, формувати
як загальні, так фахові компетентності майбутніх педагогів.
Відкрита лекція з курсу «Філологічна медіаграмотність»
http://obrii.org.ua/news/51
Члени громадської організації «Інноваційні обрії України» працюють
або навчаються у закладах освіти різного рівня. Вони займають активну
позиції на науковій та освітянській ниві, популяризують національні традиції
у сучасних умовах.
07.11.2019 відбулася відкрита лекція з курсу «Філологічна
медіаграмотність» (викладач Шаров С.В.) на тему: «Маніпуляції в медіа» для
студентів філологічного факультету.
Лекція стосувалася таких актуальних на сьогодні понять як маніпуляція,
медіа, фейк, факчек тощо. Під час лекції були застосовані інтерактивні
форми роботи, які полягали у діалозі між викладачем та студентами на
тематику лекції, висловленні власної думки на ті чи інші події.
Мультимедійна презентація, яка супроводжувала лекцію, дозволила
ознайомитися із прикладами фейкових новин, які «облетіли» соціальні
мережі та швидко зібрали численну кількість «лайків».
Звісно, студенти дізналися і про способи захисту від неправдивої
інформації, на які моменти у новинах слід звертати увагу, щоб виявити
неякісну інформацію.
Нестандартно та креативно: філологи інсценізували п’єсу
Т.Шевченка «Назар Стодоля» http://obrii.org.ua/news/50
05 листопада 2019 року на занятті з історії української літератури
здобувачі вищої освіти ІІ курсу представили свої таланти, уміння та здібності
на заключному занятті з вивчення творчості Кобзаря. Заняття проводилося
членом ГО «Інноваційні обрії України», доцентом кафедри української і
зарубіжної літератури Т.М.Шарова.
Завдання студенти вбачали у тому, щоб передати дух української нації,
колорит української ментальності, а також думки, наміри та прагнення
Шевченка у вирішенні конкретних питань, які були актуальними у
тогочасній дійсності. Під час інсценізації уривку з твору «Назар Стодоля»
було використано українські костюми, декорації, в аудиторії лунала мова
часів ХІХ століття.
По завершенню заняття студенти висловили слова вдячності викладачу
Шаровій Т.М. та поділилися думками з приводу таких видів та форм роботи
на заняттях.

Приємно те, що здобувачі вищої освіти активно долучилися до такого
виду робі. Надалі вбачаємо креативно та нестандартно підходити до
вивчення творчості українських письменників, оскільки сучасна молодь
прагне до змін в освіті.
Крокуймо уперед, будуймо майбуття разом із молоддю!
Презентація нового роману Макса Кідрука http://obrii.org.ua/news/49
2 листопада 2019 р. викладачі кафедри української і зарубіжної
літератури, які є членами ГО «Інноваційні обрії України» та студенти
філологічного факультету відвідали презентацію нового роману М. Кідрука
(м. Рівне) «Доки світло не згасне назавжди». Ініціатором зустрічі стала члена
правління ГО «Інноваційні обрії України», доцент Землянська А.В.
Письменник розповів про витоки сюжету книги, прототипів головних
образів, ті наукові факти, які вплинули на його творчу уяву та стали основою
фантастичної лінії твору. Особливістю презентованого художнього тексту є
доповнена реальність, яка виринає на сторінках за допомогою використання
сучасних комп’ютерних технологій: це можливість «оживити» місця дії,
побачити нелінійний розвиток сюжету, що значно поглиблює суть окремих
епізодів, і навіть поспілкуватися з окремими персонажами. На думку автора,
це значно підсилить інтерес молоді до читання літератури, насамперед
вітчизняної. На зустрічі також було представлено молодого авторапочатківця Ю. Даценка та його роман «Пастка для різника».
На презентацію завітали небайдужі жителі м. Мелітополя, вчителі та
учні КЗ «Мелітопольський ліцей-інтернат» ЗОР, ліцею №5, ЗОШ №8, КЗ
«Мелітопольське училище культури» ЗОР та ін., а також делегація
викладачів і студентів Бердянського державного педагогічного університету.
Цікава і змістовна розповідь письменника М. Кідрука викликала безліч
запитань і про його книги, і про сам процес їх написання. Присутні дізналися
багато нового про сучасний літературний процес і творчість митця.
Наприкінці зустрічі відвідувачі змогли особисто поспілкуватися з
письменниками, зробити фото та взяти автографи.
Всеукраїнська
науково-практична
заочна
конференція
з
міжнародною участю http://obrii.org.ua/news/48
4 жовтня 2019 р. відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна
конференція з міжнародною участю «Українська література в
загальноєвропейському контексті».
Співорганізаторами конференції виступили кафедра української і
зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, кафедра української мови і
літератури Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка, кафедра білоруської мови Гомельського державного
університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь), а також ГО
«Інноваційні обрії України».

Учасники представили результати своїх досліджень, що розкривають
проблеми поетики літературного твору, мистецтва слова ХІХ–ХХ ст. та
сучасної літератури, теоретико-критичні аспекти функціонування літератури,
тематико-проблематичні вектори художніх текстів, специфіку розвитку
дитячої літератури, мовностилістичні особливості творів, актуальні проблеми
лінгвістики та методик навчання української мови і літератури, іноземних
мов і зарубіжної літератури.
У конференції взяли участь представники з різних областей України
(Запорізької, Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської,
Харківської й ін.) та Республіки Білорусь.
Надалі члени ГО «Інноваційні обрії України» будуть продовжувати
приймати активну участь у проведенні таких конференцій з міжнародною
участю.
Додатково представники Громадської організації долучались до інших
освітніх та наукових заходів, що дозволило їм покращити роботу в
Організації та підвищити власну кваліфікацію.
У 2020 році плануємо більшу кількість заходів та долучення активних
громадян до роботи Організації з метою популяризації художнього слова та
представлення наукових досягнень.

