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ЗАВДАННЯ
• 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 середньої та вищої школи

• методичне забезпечення процесу впровадження медіаосвіти



ДОСЛІДЖЕННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ МО І МГ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

ШКОЛАХ УКРАЇНИ:2014-16 рр.(виконавець:

Європейська дослідницька асоціація на замовлення

Програми У-Медіа).



БАЗА РЕСПОНДЕНТІВ:»СНІЖНА КУЛЯ»

 учасники літніх та зимових шкіл з медіаосвіти АУП; 

 перелік шкіл, що беруть участь в експерименті з впровадження

 медіа культури, розробником і куратором якого є ІСПП НАПН; 

 учасники конференцій та інших заходів з МО/МГ; 

 контакти вчителів, що були надані кураторами експерименту в 
регіонах; 

 контакти  вчителів, які надавали директори шкіл, що 
впроваджують МО/МГ;

 контактів вчителів що були надані їхніми колегами.



ВИКЛАДАЧІ – УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ
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Вчитель літератури та мови

Директор (заступник директора, завуч)

Вчитель інформатики/математики

Вчитель історії/суспільних дисциплін

Психолог, педагог-організатор, соціальний педагог

Інше

Діаграма 2.Посада вчителів ЗОШ
Пит. 6. На якій посаді в школі Ви працюєте? 
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N=90 (2015 р.), 
N=90 (2016 р.)



ВИСНОВКИ

Впровадження медіа-освіти (МО) в школах України
відбувається поступово, динаміка розвитку існує, хоча й не така
помітна. Очікується, що в перспективі – за два-три роки - вона
набуде більш помітних рис

 З огляду на викладання МО протягом останнього року, 79%
опитаних вчителів помітили посилення МО за трьома головними
напрямками: збільшення кількості викладачів МО/МГ в школі
(15%), інтеграцію МО в суспільні предмети (10%), участь та
перемогу учнів в конкурсах/фестивалів з МО (10%); по 9%
відповідей стосувались поширення МО на старші класи,
запровадження навчання для батьків, участь вчителів в
міжнародних обмінах/конкурсах/навчання. 21% опитаних
вчителів не побачили суттєвих змін у викладанні медіа-освіти у
2015-2016 учбовому році.



ВИСНОВКИ

Оцінюючи рівень впровадження МО в школах за десятибальною
шкалою, найбільша кількість - 25 з опитаних вчителів
зупинилися на оцінці в «5» балів. Основне пояснення – «ще
багато чого треба зробити». Всі інші вчителі поставили оцінки
від 7 до 10 балів

 За минулі п’ять років медіаосвіта в Україні набула сталого
розвитку. Виокремилась група шкіл-лідерів, які розвинули
власні програми й запровадили курс з медіаосвіта завдяки
поєднанню ентузіазму вчителів/ адміністрацій шкіл та постійній
підтримці з боку Академії української преси, яка опікується
навчанням вчителів, розробкою методичних матеріалів та



ВИСНОВКИ

 За минулі п’ять років медіаосвіта в Україні набула сталого
розвитку. Виокремилась група шкіл-лідерів, які розвинули
власні програми й запровадили курс з медіаосвіта завдяки
поєднанню ентузіазму вчителів/ адміністрацій шкіл та постійній
підтримці з боку Академії української преси, яка опікується
навчанням вчителів, розробкою методичних матеріалів та
підручників, забезпечує обмін набутим досвідом.

Курс медіаосвіти викладається під різними назвами
(«медіакультура», «медіа-грамотність



ВИСНОВКИ

Експеримент з викладання курсу медіа-освіти під назвою
«Медіа-культура», що був започаткований Інститутом
соціальної та політичної психології Національної академії
педагогічних наук в 10 областях України для десятих класів,
завершився в 2016 році. У 30 школах з опитаних 128 шкіл МО не
викладається. Головна причина, на яку вказують 59% вчителів
з цих шкіл - це брак навчальних годин. 17% опитаних вказали
на те, що не вистачає підготовлених вчителів. Успішність та
ефективність впровадження медіа-освіти залежить від рівня
підготовки вчителів, їхньої здатності до підвищення кваліфікації
та набуття нових знань, та активності та мотивації керівництва
шкіл, які виділяють навчальні години на викладання
медіаосвіта. Найбільшого успіху досягають школи, що
намагаються інтегрувати МО в якомога більшу кількість
навчальні предметів й залучають всіх членів педагогічного
колективу до навчання з медіаосвіта



ФОРМА ВИКЛАДАННЯ

 Протягом останнього року зменшилась кількість шкіл, де
медіаосвіта викладалась як обов’язковий урок - одна учбова
година на тиждень, водночас збільшилась число шкіл, де
обов’язковий урок інтегровано у природничі та гуманітарні
предмети, впроваджено факультатив за бажанням учнів, або
функціонує гурток з МО / медіа клуб.

 Все більше школи комбінують форми викладання медіаосвіти,
що приводить до поєднання теорії і практики: теоретичні знання
з розвитку критичного мислення вчителі підкріплюють
напрацюванням практичних навичок учнів з створення медіа-
продуктів.

 Водночас експерти і вчителі наполягають на обох формах
впровадження медіаосвіта - інтеграції медіаосвіти в різні
дисципліни й викладанні окремої дисципліни з власної
системою контролю і оцінювання, що дозволить дисциплінувати
роботу учнів.



КЛАСИ, В ЯКИХ ВИКЛАДАЄТЬСЯ МО/МГ 
ПИТ.18/24. УЧНІ ЯКИХ КЛАСІВ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО НАВЧАННЯ З МО/МГ? 
( ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ, N=90, 2015 .)



2016 Р.
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Використання підручників та методичних матеріалів 
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Медіаосвіта та медіаграмотність для вищих навчальних закладів. 

Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка. 

Медіаосвіта та медіаграмотність. Короткий огляд

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для 
вчителя 

Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 
Рогоу/ Перекл. з англ. 2014. 

Основи медіаграмотності: Навчально-методичний посібник для 
вчителя 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків



ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ УЧНІВ: АКЦЕНТ 
ВЧИТЕЛІВ
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Критичне самостійне мислення

Свідоме ставлення до сприйняття та розповсюдження 
інформації

Вміння читати, аналізувати, оцінювати і здійснювати 
комунікацію з використанням різних форм медіа

Здатність протистояти медіа маніпуляціям та агресивній 
рекламі

Здатність до креативного мислення в інформаційному 
просторі

Здатність створювати медіапродукти самостійно

Вміння психологічно захищатися від непотрібної інформації 
та агресії в мережі Інтернет (Інтернет безпека)

2016

2015



ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ

49%

20%

24%

7% Інформація під час батьківських зборів класу від  класного 
керівника або викладача МО/МГ

Інформація (презентація) під час батьківських зборів, яку 
готують учні

Стислий курс з МО/МГ для батьків, батьківський лекторій

Інформація (презентація) під час батьківських зборів 
школи від викладачів курсу МО/МГ



ФОРМИ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ
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На літніх (зимових) школах Академії української преси

На курсах підвищення кваліфікації в ОІППО

Міжнародні конференції, обмін досвідом з закордонними 
партнерами

На курсах або семінарах, що організовані ОІППО або 
департаментом освіти обласної адміністрації додатково до …

На курсах (семінарах), організованих для вчителів 
(координаторів), які беруть участь у експерименті Національної …

На курсах, організованих в нашій школі

Форми навчання з МО/МГ
Пит.3 . Де Ви проходили навчання з методики викладання кусу МО/МГ? (N=97, 2015 р., 

N=128, 2016 р.)
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2015



ПОРТАЛ МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
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Програми лекцій / уроків 

Презентації 

Відеоматеріали 

Навчальні програми / програми МОН

Збірки статей / публікацій з медіаграмотності / майстер 
класи 

Календар подій 

Модельні уроки з різних предметів для середньої школи

Перекладені з англійської підручники для учнів

Рейтинг популярності матеріалів порталу АУП 
(Пит.9 /14. Які матеріали з розміщених на порталі Ви використовуєте при викладанні курсу 

медіа грамотності? N=86, 2015 р., N=83, 2016 р.)

2016

2015



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
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Брак базових програм курсу МГ/МО для різних рівнів навчання у школі

Обмеженість годин в навчальних планах шкіл на викладання курсу 
МГ/МО

Брак підручників з МГ/МО для школярів різних класів 

Брак методичних матеріалів з курсу МГ/МО на допомогу вчителю

Обмеженість обміну досвідом між вчителями курсу МГ/МО

Нестача сучасного обладнання (мультімедіа) для проведення курсу з 
МГ/МО

Незацікавленість (протидія) адміністрації школи 

Байдужість держави (МОН) до проведення експерименту

Основні проблеми організації та наповнення навчання з МО/МГ в ЗОШ на думку координаторів 
МО

Пит. 16/29. З яким проблемами щодо організації на наповнення процесу навчання з МО/МГ 
стикаються вчителі ЗОШ при викладанні МО/МГ ? 

2016 2014


