
 
Медіаосвіта /  

медіаграмотність  
Академіѐ української преси 



МІСІЯ  

• створення освітньої платформи для підвищення 
медіакомпетентості молоді, тобто розвитку здібностей 
до сприйняття та аргументованої оцінки медіаінформації 

• створення можливості для трансляції та адаптації 
світового досвіду 

• підготовка медіапедагогів для молодшої, середньої та вищої 
школи 

• методичне забезпечення процесу впровадження медіаосвіти 

• Надання можливостей  бібліотекарям отримати навичнки з 
медіаграмотності 

 



ЩО РЕГУЛЮЄ?  

Концепція упровадження медіаосвіти : експеримент  з 
викладання курсу «Медіакультура» в більше аніж 200 школах 

- Регіональні експерименти ( до 50 шкіл в області) 

- Інтегровано і як окремий курс в усіх ОІППО та 7 
коледжах\Вишах 

- У Львові: Львівський педагогічний коледж, Львівський ОІППО, 
6 шкіл? 

- - У Івано-Франкіську: Івано-Франківський ОІППО 

- Мапа 
медіаосвітиhttp://www.medialiteracy.org.ua/index.php/mapa-
mediaosvity.html  

 



ЩО РЕГУЛЮЄ?  

Базові принципи медіаосвіти, такі як дослідження, грамотність та 
інте-грованість, зафіксовані в «Ключових принципах освіти з 
медіаграмотності в Сполучених Штатах Америки» – 
фундаментальному документі, розробленомуНаціональною 
асоціацією освіти з медіаграмотності (NAMLE) 2007 року3Додаток 
A). Відображаючи сукупність досвіду, знань та широкого кола 
дисциплін їхніх багатьох співавторів, «Ключові принципи» містять 
внески з таких галузей, як освіта, психологія, комунікації, 
медіамистецтво, феміністськатеорія кіномистецтва, 
культурологічні дослідження, мультикультурна освіта,охорона 
громадського здоров’я, комерційне та незалежне 
медіавиробництво,викладання в дошкільних закладах і в освітніх 
закладах, які перебувають позамежами шкільної системи. Синтез, 
який ми дістаємо у результаті, подібно досамої медіаосвіти, є за 
своєю внутрішньою суттю міждисциплінарний 



Навчально-тренінгові 
програми 

• Навчальний візит до Скандинавії (жовтень 2011, учасники – представники ГО, ѐкі опікуятьсѐ 
медіаосвітоя та МОНмолодьспорту України) 

• Літня Школа з медіаосвіти (серпень 2011, 16 учасників – викладачів педуніверситетів та ОІППО) 

• Зимова Школа з медіаосвіти (лятий 2012, 16 учасників – викладачів педуніверситетів та ОІППО) 

• Серія семінарів «Практична медіаосвіта» (зима 2012, 4 семінари, близько 100 вчителів середніх 
шкіл – учасників всеукраїнського експерименту з впровадженнѐ курсу «Медіа культура», 10 клас, 
середнѐ загальноосвітнѐ школа) 

• Літня Школа з медіаосвіти длѐ викладачів середніх загальноосвітніх шкіл (1-5 серпнѐ 2012, 20 
учасників) 

• Перший форум викладачів вищої школи за участі випускників Шкіл з медіа-освіти АУП (2011 та 2012 
рр.) (6-8 серпнѐ 2012, 23 учасника) 

• Друга Літня Школа з медіаосвіти длѐ викладачів вищих навчальних педагогічних закладів та 
інститутів післѐдипломної педагогічної освіти (9 по 12 серпнѐ 2012, 17 учасників) 



Навчально-тренінгові 
програми 

• Третѐ Літнѐ Школа з медіаосвіти длѐ викладачів вищих 
навчальних педагогічних закладів, педагогічних коледжів та 
інститутів післѐдипломної педагогічної освіти  

• Серіѐ семінарів «Як створити сучасну шкільну  газету» (Херсон, 
Дніпропетровськ, Харків, Луганськ)  

• Серіѐ семінарів «Основи аудіовізуальної грамотності» (АР Крим, 
Харків, Дніпропетровськ) 

• Відбувсѐ конкурс на кращий урок з медіаграмотності 

 



Навчально-тренінгові 
програми (2013 рік) 

• Публічні лекції з медіаосвіти проведені у Чернігові (15 лятого), Маріуполі (5 червнѐ), Рівному, 
Острозі, Житомирі, Донецьку та Луганську (1-6 вереснѐ)  

• Семінар «Використаннѐ аудіовізуальних засобів на уроках медіакультури» (м. Дніпропетровськ) 17-
18 квітнѐ  

• Всеукраїнська конференція з медіаосвіти для медіапедагогів у Чернігові (18-19 квітнѐ)  

• Літня школа для викладачів СШ 9-13 серпнѐ (Зазим’ю, Київська обл.)  

• Літня школа для викладачів педколеджів 15-19 серпнѐ (Зазим’ю, Київська обл.)  

• Семінар "Аналіз аудіовізуальних медіатекстів» у Ялті 23-25 серпнѐ  

• Научно-практична конференція з медіаосвіти длѐ учнів та медіапедагогів м. Комсомольськ, 9-10 
жовтнѐ  

• Міжнародна науково-практична Інтернет-конференціѐ «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті 
ХХІ століття: проблеми, досягнення і перспективи» 23-25 жовтня  

• Річна конференція з медіаосвіти м. Київ 31 жовтнѐ – 1 листопада 



Семінар «Використаннѐ аудіовізуальних засобів на уроках 
медіакультури» (м. Дніпропетровськ) 17-18 квітнѐ  

  

Річна конференція з медіаосвіти м. Київ 31 жовтнѐ – 1 
листопада 

  



Навчально-тренінгові 
програми (2014 рік) 

Загальношкільна учнівська конференціѐ «Медіаосвітній проект «Вісник Мрії – новий формат» Запоріжжѐ, 12 лятого. Семінар з медіаосвіти длѐ 
київських вчителів у м. Киюві 27 лятого 

Республіканський семінар керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Формуваннѐ медіакультури школѐрів» у Ялті 20 березнѐ  

Друга зустріч учасників постійнодіячого семінару з медіаосвіти длѐ вчителів столичних загальноосвітніх закладів у м. Киюві 27 березнѐ 

Семінар «Аналіз аудіовізуальних текстів під час медіаосвітніх занѐть» у Харкові 23 квітнѐ  

Відкрита лекціѐ "Медіаосвіта та медіаграмотність ѐк основні компетенції сучасного фахівцѐ« у Вінниці 28 квітнѐ, у Чернівцѐх 29 квітнѐ  

Одноденний семінар викладачів з медіаграмотності обласних інститутів післѐдипломної педагогічної освіти у м. Киюві 22 травнѐ  

Всеукраїнський проблемний семінар «Інформаційна компетентність суб’юктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: проблеми та 
шлѐхи їх вирішеннѐ» («Літнѐ школа длѐ дорослих») у Запоріжжі 2-6 червнѐ  

Міжнародний тренінг-семінар (Літнѐ школа 2014) у м. Буча 10-15 серпнѐ  

Публічна лекціѐ “Комунікативні технології в медіаграмотності” у Полтаві 4 вереснѐ та у Харкові 6 вереснѐ  

Другий міжнародний тренінг-семінар длѐ учнів середніх шкіл у Киюві 1-10 листопада  

Другий міжнародний тренінг-семінар (переможці конкурсу “Свобода. Демократіѐ. Медіа” 15-17 листопада  

Семінар-практикум «Практичні моделі медіаосвіти длѐ середньої школи» у Чернігові 10-12 груднѐ 

 

 



Республіканський семінар керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів «Формуваннѐ медіакультури 
школѐрів» у Ялті 20 березнѐ  

Презентаціѐ онлайн-гри «Медіазнайко» та підручника 
«Медіаосвіта та медіаграмотність» (Київ, 22 травнѐ) 

Учасники Міжнародного тренінг-семінару (Літнѐ школа 
2014) у м. Буча 10-15 серпнѐ  



Регіональні центри медіаосвіти 

Діять два регіональних центра з медіаосвіти (Крим і Харків), ѐкі працяять зі 
сталоя групоя вчителів на рівні регіону. 

 За півтора року діѐльності Кримського регіонального центру кількість шкіл, в 
ѐких впроваджуютьсѐ медіаосвіта збільшиласѐ з 10 до 20, кількість вчителів, ѐкі 
в різних формах впроваджуять медіаосвіту складаю 164 особи, занѐттѐми в 
2012/13 році було охоплено 889 учнів.  

 В Кримському центрі працяю постійнодіячий семінар «Як створявати шкільні 
новини», відбувсѐ круглий стіл «Організаціѐ експериментальної роботи на базі 
дошкільних навчальних закладів» длѐ завідувачів і методистів дошкільних 
навчальних закладів Криму», круглий стіл «Медіаосвіта: досвід і перспективи» 
длѐ підведеннѐ підсумків роботи другого етапу всеукраїнського експерименту з 
упровадженнѐ медіаосвіти в АР Крим, куди були залучені 27 вчителів та 
директорів шкіл, ѐкі впроваджуять медіа освітую 

 Робоча група Харківського центру розробила тренінг «Нові медіа та безпека 
особистості» та підготувала навчально-методичний посібник длѐ слухачів 
спецкурсу «Формуваннѐ медіаграмотності педагогів». 



Впровадження медіаосвіти 

• Курси (36 год.) з підготовки та перепідготовки вчителів з дисципліни 
«Медіаосвіта / медіаграмотність»  
(Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжѐ, Луганськ, Полтава, 
Севастополь, Слов'ѐнськ, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів) 

• Курс «Медіакультура» (10 клас)  

• 7 випускників Шкіл АУП (в областѐх, де проводитьсѐ всеукраїнський 
експеримент) координуять роботу 89 шкіл (по 10-15 в кожній області) 
з впровадженнѐ медіаосвіти в шкільну програму 

• Курс “Основи медіаграмотності” в педагогічних коледжах 

 



Партнери 
• Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України 

• Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук 
України  

• Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка  

• Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 
Національної академії наук України  

• Вищі педагогічні університети; класичні університети, де готуятьсѐ вчителі; педагогічні 
коледжи 

• Обласні інститути післѐдипломної педагогічної освіти  

• Загальноосвітні навчальні заклади 

• Таганрозький державний педагогічний інститут – провідний російський медіаосвітній 
центр 



Міжнародні партнери 

• Шведський інститут FOJO 

• Центр медіаініціатив (Вірменіѐ) 

• Товариство білоруської школи (АУП надаю консультації 
щодо впровадженнѐ медіаосвіти) 



ДОНОРИ 

• Міжнародний фонд «Відродженнѐ» 

• Програма «Український медійний проект» 
(«У-Медіа») міжнародної неурѐдової 
організації Інтерньяз 

• Проект MYMEDIA/DANIDA 



Ресурси  
• Навчальна програма “Медіаосвіта (медіаграмотність)” 

(http://www.aup.com.ua/uploads/programm.pdf )  

• ) 

• Бібліотека ресурсів длѐ медіапедагога 
(http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=present) 

  АУП сформувала та підтримую Google group 
aupmediastudy@googlegroups.com, до ѐкої ввійшли близько 200 
медіа педагогів. Цѐ медіаосвітнѐ соціальна мережа покликана 
покращити ѐкість медіаосвіти в регіонах через професійну дискусія 
та обмін досвідом серед медіа педагогів 

 Онлайн-гра «Медіазнайко» 
http://www.aup.com.ua/Game/index.html  

http://www.aup.com.ua/uploads/programm.pdf
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=present
mailto:aupmediastudy@googlegroups.com
http://www.aup.com.ua/Game/index.html


Ресурси : програми 
• Навчальна програма “Медіаосвіта (медіаграмотність)” 

(http://www.aup.com.ua/uploads/programm.pdf )  

• Програма длѐ 2-4 класу http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pd 

• Що таке медіатекст? Основні сходинки створеннѐ найпростіших 
медіаповідомлень 

• Програма длѐ 8 (9) класу 

• http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf 

• Програма  длѐ 10-11 класів 

• http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf 

 

http://www.aup.com.ua/uploads/programm.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pd


Ресурси : інструменти 

• Типові уроки – модельні медіаосвітні ресурси для освітян 
(http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=models 

• Практична медіаосвіта: авторські уроки 

• http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf 

• . Киноклуб. Занѐтие «Межэтническаѐ толерантность в 
современном обществе» (Потапова В.И., 

• . Киноклуб. Занѐтие «Аутсайдеры» 

• . Занѐтие киноклуба «Реальнаѐ сказка» 

 

http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=models
http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf


Ресурси : інструменти 

• Практична медіаосвіта: авторські уроки 

• http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf 

• 4. Бібліотечна грамотність 

• 4.1. Найдавніший представник медіа – книжка 

• 4.2. Дитѐчі книжки і видавництва  

• 4.3. Народженнѐ та життѐ книжки  

• 5. Кіноосвіта, кінограмотність та кіноклуб 

• 5.1. Граматика кіномови – 

• .4. Принципи аналізу кінотворів на прикладі знакових 
українських кінотекстів 

• 351 

 

http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf


Ресурси 

• Он-лайн модуль “Як створити шкільну газету” 
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school 

•  портал «Медіаосвіта і медіаграмотність»//medialiteracy.org.ua/), в 
тому числі з відеоархівом задлѐ створеннѐ інтерактивної платформи 
длѐ спілкуваннѐ медіа педагогів, медіаспоживачі. сприѐннѐ 
відкритості та публічності процесів в медіаосвітньому середовищі 

• Розсилка АУП повідомлѐю ѐк про новинки в сфері медіаосвіти, так і про 
нормативні розробки колег. Особливе зацікавленнѐ викликали 
напрацяваннѐ Чернігівського ОІППО «З чого почати впроваджувати 
медіаосвіту» та методиста з АР Крим Л.Плахоцької «Медіаосвіта ѐк 
експериментальна діѐльність» (зразки нормативної документації) 

http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school
http://www.aup.com.ua/?cat=education&subcat=school


Лист МОН про впровадження медіаосвіти 



Інструменти 

•  Посібник «Основи медіаграмотності. Навчально-методичний посібник 
длѐ вчителѐ 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків» - перший навчально-
методичний посібник длѐ вчителѐ 
(http://www.aup.com.ua/books/lessons_web.pdf)  

• Посібник «Практична медіаосвіта: авторські уроки» 
(http://www.aup.com.ua/uploads/Avtorski_yroku.pdf)  

• Посібник «Медіаграмотність», С.Шейбе, Ф.Рогоу (переклад з 
англійської) – обійнѐв 3 місце в конкурсі «Книжка року», номінаціѐ 
«Обрії» (http://www.aup.com.ua/uploads/MG.pdf)  

• Навчальний модуль «Як створити сучасну шкільну газету» 
(українськоя (http://www.aup.com.ua/uploads/modul.pdf) Посібник длѐ 
вчителѐ «Press Ahead» (електронне виданнѐ) 
http://www.aup.com.ua/books/pa/  

• Навчальна програма з інтегрованого мистецтва слова і 
журналістики для учнів середньої школи "Вступ до новинної 
грамотності"  (http://www.aup.com.ua/books/hf/)  

Всі виданнѐ поширяятьсѐ безкоштовно 
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МЕДІАСПРОЖИВАЧІ 

• Mediaguide – перший медіаосвітній електронний журнал длѐ дітей 

• Школа практичної медіаосвіти «#FreedomUkraine» ( 178 учасників, вік 
з 13 до 19 років) 

• Конкурси есеїв та шкільних медіа спільно з партнерами 

• Щорічна міжнародна конференціѐ з медіаосвіти (200 учасників) - 2013, 
2014 

Портал Mediasapiens http://osvita.mediasapiens.ua/ 

Mediaosvita – сайт Лабораторії  масової комунікації і медіапсихології 

 

 



МЕДІАСПОЖИВАЧІ 

• Mediaguide – перший медіаосвітній електронний журнал длѐ дітей 

• Школа практичної медіаосвіти «#FreedomUkraine» ( 178 учасників, вік 
з 13 до 19 років) 

• Конкурси есеїв та шкільних медіа спільно з партнерами 

• Щорічна міжнародна конференціѐ з медіаосвіти (200 учасників) - 2013, 
2014 

• Портал «Медіаосвіта і медіаграмотність» (новини, ресурси) 

http 

 

 

http://www.medialiteracy.org.ua/


 

 Напередодні нового навчального 2013/14 року було 
проведено опитуваннѐ випускників Літніх шкіл АУП. 
Опитуваннѐ продемонструвало, що в 2012/13 
близько 21 000 педагогів середньої школи, ѐкі 
проходили перенавчаннѐ прослухали різноманітні 
курси з медіаосвіти та медіаграмотності в обласних 
інститутах післѐдипломної педагогічної освіти. В 
Дніпропетровському та Чернігівському інститутах це 
взагалі всі слухачі, ѐкі проходили перенавчаннѐ 
(відповідно 4000 і 2000 осіб). 



Подальша необхідна діяльність 

• Серіѐ семінарів длѐ янацьких та дитѐчих бібліотек «Практична медіаосвіта: 
інформаційна грамотність» 

• Створеннѐ видань та посібників длѐ позашкільної роботи з медіаграмотності 

• Переклад кращих світових зразків (Медіазбука з нім.) 

• Створеннѐ постійнодіячого курсу з медіаосвіти длѐ медіаспоживачів – 
інформаційна та новинна грамотність 

• Подальше лобіяваннѐ упровадженнѐ медіаосвіти в шкільні програми 

 


