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Програма Leegle

Обробляє текст, дає 

загальну оцінку рівня 

впливу на підсвідомість, 

а також будує теплову 

карту тексту із 

зазначенням найбільш 

підозрілих його 

елементів
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/ukrains

ki_vcheni_rozrobili_programu_scho_dozvolyae_viyavlyati

_manipulyatsii_v_teksti/)

https://www.indiegogo.com/projects/leegle-first-digital-shield-against-brainwashing#/


Медіаосвіта у школах Львівщини

 2013 рік – 6 шкіл (Медіакультура, 10 клас)

 2014 рік – долучено 39 шкіл (10 клас)

 2015 рік – долучено 21 школу (Основи 

медіаграмотності, 9 клас),  

27 шкіл (10 клас), 34 школи (Сходинки до 

медіаграмотності, початкові класи)

 Всього 127 навчальних закладів

(згідно з наказами департаменту освіти і науки ЛОДА)



Медіаосвіта на Львівщині

 медіаосвітою охоплено 1738 учнів (згідно зі 

звітами):

 10 клас – 902 учні

 9 клас – 355 учнів 

 2,3,4 класи – 481 учень



Педагоги якого фаху упроваджують 

медіаосвіту?
учителі: 

 історії 

 інформатики

 фізики

 математики

 економіки

 хімії

 християнської етики 

 практичні психологи

 педагоги-організатори 

 учителі     початкових класів



Підготовка педагогів.

Співпраця з Українським католицьким університетом

семінар 30.10.2014р.,       

Марина Довженко,  

асистент кафедри 

медіакомунікацій



Підготовка учителів початкових класів

семінар-тренінг 17-18 серпня 2015 р. ,

тренер - Антоніна Кожанова



Учні про курс “Медіакультура”

 «На цьому уроці у нас формується необхідний 

мінімум користувацьких  знань, умінь і навичок 

для подальшої ефективної взаємодії з 

медіапростором» (Занік М., 10 клас)

 «Було б добре зробити це обов’язковим уроком, 

враховуючи великий розвиток та прогрес 

технологій. Наші ґаджети стали частиною нас 

самих. А Інтернет став для нас звичкою» 
(Власенко А.10 кл.) 

 «Ні на одному уроці ми не можемо розглянути 

проблеми сучасності так, як на медіакультурі»                                                                                
(Кононенко Олександр, 10 кл.)



 “Нам важко уявити собі життя без медіа. Ми постійно 
хочемо бути в курсі подій, що відбуваються навколо 
нас. Інтернет – один із найкращих засобів масмедіа, 
усе в одному: новини, фільми, музика. Так от, як усе 
це використовувати розумно, нас вчить 
медіакультура” (Дида Сергій, 10 кл.)

 “Вивчаючи  “Основи медіаграмотності”, ми навчилися 
уникати різних видів маніпуляцій,  а також –
самоорганізації в Інтернет- просторі” (Проць Микола, 9 
клас, м.Стрий).

 “Медіакультура – це предмет, який навчає людину 
фільтрувати інформацію  в Інтернеті, показує, що є 
шкідливим для людей” (Сьомачок Михайло, 9 клас).

 “Найбільший інтерес у мене викликало питання 
маніпуляцій. До вивчення теми я навіть не уявляла, 
який це вплив на свідомість людини”

(Стеблик Віра, 9 клас)



Учні про медіаосвітні курси

 Корисні

 Практичні

 Пізнавальні 

 Сучасні, актуальні  

 Бажано, щоб були обов'язковими 

 Виробляють уміння протистояти 

маніпуляціям, уміння фільтрувати інформацію

 Виховують самоорганізацію  праці в Інтернеті



 “Медіакультура - один із тих предметів, 

які дають знання, що будуть потрібні нам 

у майбутньому” (Гуменюк Божена, 10 клас).

 “Медіакультура – це новий предмет, 

зовсім не схожий на всі   інші, дуже 

сучасний і, найголовніше, - практичний”         
(Ортинський Зеновій, 10 клас).



Учителі про медіаосвіту

 “Медіаосвіта – це вимога часу, бо змінює дитяче 

сприйняття й істотно впливає на процес 

соціалізації, формування оцінних суджень про 

навколишній світ”  (Ласунова Наталія, вчитель 

медіакультури в 10 класі та “Основ медіаграмотності” в 9 класі 

Стрийської ЗШ №1).

 “Упровадження медіаосвіти є актуальною не 

тільки з точки зору вчителів, учнів, а й їхніх 

батьків.   Спілкуючись із батьками, я  зробила 

висновок, що вони  розуміють, що потрібна 

спеціальна підготовка дітей шкільного віку  до 

адекватного сприйняття, критичного аналізу та 

обґрунтованого оцінювання різноманітної 

медіапродукції” (І.С. Баштик, вчитель медіакультури).



Побажання учителів

 Розпочинати впровадження  медіаосвіти можна з середніх 
класів — з 5-6 класу. Такі знання будуть цікавими й 
корисними для учнів, а головне — можна залучити 
старшокласників.

 Зробити медіаосвіту в школі обов’язковою!

 Викладати медіаосвітні предмети можна, звичайно, і за 
рахунок варіативної складової навчального плану.

 Поєднувати автономні курси й інтегровані. Можливо, навіть 
інтегровані  заняття сьогодні є найбільш ефективним 
шляхом розвитку медіаосвіти.

 Організувати  відеолекції для вчителів, які впроваджують 
медіаосвітні факультативні курси.

 Розробити робочі зошити для практичних занять.



Покоління Z

 Для подальшого розвитку медіаосвіти 

треба врахувати особливості нового 

покоління 

http://www.marabratush.in.ua/

http://www.marabratush.in.ua/


Про покоління Z

 Їх розум широко відкритий і готовий до 
швидкого сприйняття контенту, даних, 
зображень з комп’ютера, відеоігор та 
Інтернету, 

 це покоління візуалів, що повинно стати 
основою їх навчання. Навіть складні графічні 
схеми вони осмислять швидше і краще, ніж 
представники попередніх поколінь,

 це покоління, здане виконувати 
мультизавдання, виконувати відразу кілька 
справ,

 вони люблять вибудовувати свої власні 
освітні маршрути.


