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 Дві основні  наукові школи  по-різному трактують 
взаємовідносини  медійної грамотності та 
інформаційної грамотності. Одні - розглядають 
інформаційну грамотність як більш велику 
область, складовою частиною якої є медійна 
грамотність. Інші, - що медійна грамотність є  
більш широкою областю. 

 Міжнародна група експертів, скликаних 
ЮНЕСКО  знайшла точки дотику між  цими 
концепціями і так зобразила коло сучасної 
грамотності





 Фахівці сходяться на тому, що  термін

медіаграмотність похідний від термінів

«критичне бачення» та «візуальна грамотність»



 Мапа медіаосвіти



Навчальні програми

• Навчальна програма “Медіаосвіта
(медіаграмотність)” (для студентів педагогічних 
університетів та слухачів курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників) очна форма навчання – 54 год. 1,5 
кредиту ECTS (Затверджено Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України)

• Навчально-програмний комплекс «Медіаосвіта: 
огляд і узагальнення» (гриф МОНмолодьспорту
України до впровадження в навчальний процес)

• Навчальна програма з основ медіаграмотності 8 (9) 
клас 

• «Основи медіаграмотності: взаємодія з медіа»   
для учнів 1-4 класів загальноосвітньої школи

• Програма для загальноосвітніх навчальних       
закладів 2 – 4 класів «Сходинки до 
медіграмотності»

• Навчальна програма з інтегрованого
мистецтва слова і журналістики для учнів
середньої школи «Вступ до новинної
грамотності»



ХТО АВТОРИ ЦИХ ВИРАЗІВ?

 Легше завоювати симпатії людей за 
допомогою усного мовлення, ніж у письмовій 
формі.

 З усіх мистецтв найважливішим для нас є 
виробництво фільмів… так як населення 
неграмотне, найголовніше з усіх мистецтв для 
нас є кіно і цирк. 



 Візуальна грамотність (англ. visual literacy),- напрям у 
сучасній педагогіці, що досліджує проблеми розвитку 
навичок користування візуальною та аудіовізуальною 
інформацією.

 Педагогічна концепція  в кінц. 60-х рр. 20 ст. в США. 
Ґрунтується на положеннях про значущість зорового 
(візуального) сприйняття для людини в процесі 
пізнання світу і свого місця в ньому, провідної ролі 
образу в процесах сприйняття і розуміння, 
необхідності підготовки свідомості дитини до діяльності 
в умовах все більшої «візуалізації», збільшення 
візуальної інформації



 Візуальна грамотність – це насамперед вміння 
суб'єкта адекватно сприймати і продукувати 
зорові образи.

 Базові елементи зорового образу  - точка, лінія, 
форма, напрямок, тон, колір, структура, розмір, 
масштаб, рух.

 Візуально грамотна людина зможе розрізняти та 
інтерпретувати видимі дії, об'єкти і символи.



 Л. С. Виготський: «Центральна ідея  психології -

мистецтво – це техніка почуття, а художній 

твір - «сукупність естетичних знаків», 

спрямованих на збудження в людях емоцій». 

 Адекватне візуальне сприйняття стає 

можливим у тому випадку, коли глядач 

здатний співвіднести свій досвід сприйняття 

світу з візуальним матеріалом.



 Кіно – грамотність 21 сторіччя

 Результати дослідження  в Британії (2012). В 
Британії школярі можуть вибрати  Films studies, 
Moving Image Arts, Media studies, і здавати по 
ним іспити на атестат про середню освіту

 Вчителі: Після шкільних заходів, пов'язаних з кіно 
- від переглядів до зйомок фільмів та організації 
кінофестивалів, - 85 % опитаних вчителів стали з 
великим ентузіазмом ставитися до своєї роботи; 
82 % відчули, що їм стало легше знайти підхід до 
складних учнів; абсолютно всі висловили 
бажання брати участь у нових проектах, 
пов'язаних з фільмами.



 Учні: 85 % хлопчиків  і 95  % дівчаток стали 

отримувати більше задоволення від 

переглядів фільмів після того, як їм розповіли 

про етапи їх створення. 85 % усіх школярів 

підуть в кіно на ті картини, які ні за що не 

вибрали б до участі в проекті

 Конкурс есе «По ту сторону екрану»: 

гендерний аналіз 



 В. Вендерс: "Сьогодні ми повинні
сконцентруватися на емоційній стороні Європи. 
Культура в цілому, і в самому широкому сенсі, це
своєрідний «клей», який скріплює ідентичність і 
душу Європи

 Історія Європи, як  наша власна історія, наші
власні зображення, наші власні мови, наша 
європейська ідентичність залежить від цієї
інтеграції, як обміну емоціями і історіями, а не 
лише від законів і грошей!



 Нам потрібно ознайомити наших дітей з 

навичками декодування зображення так, щоб

вони мали смак і бажання створювати власні. 

Тільки тоді ми продовжимо проект «Європа». В 

іншому разі не буде Європи про яку ми 

мріяли – буде лише адміністрація



Стратегії кіноосвіти









 Більшість фільмів у колекції «Фільмотеки»– це старі 
кінокартини: «Було добре надати цим фільмам нове 
життя, тому що в інший спосіб ніхто б не дізнався про 
їх існування. Якщо їх показують по телебаченню, то 
вночі».

 На сайті не лише фільми, тут завантажено й різні 
додаткові матеріали (вони у відкритому доступі). 
Наприклад, це рецензії на фільми від кінокритиків –
для вчителів, які не мають досвіду в кіноосвіті, це 
важливий матеріал. Окрім рецензій, статті та інтерв’ю 
з авторами фільмів, лекції кінознавців. Найважливіші 
матеріали – плани уроків, ними діляться ті педагоги, 
які вже використовують фільми у навчальному процес



Польський інститут кіномистецтва в партнерстві з іншими організаціями 

(Варшавською кіношколою, Центром громадянського суспільства) організовує й 

інші проекти, пов’язані з кіноосвітою. Наприклад, «Filmoteka Szkolna. Akademia» чи 

«Filmoteka Szkolna. Akcja» – це навчальні проекти для вчителів та учнів, що 

пропонують різні способи займатися кіноосвітою. Зокрема, це дистанційний 

онлайн-курс для вчителів, розрахований на три місяці: частина занять присвячена 

історії кіно, а частина методології викладання. Для учнів також є онлайн-курси –

вони можуть обрати дві «спеціалізації»: кінокритик чи автор кіно.





Ми хочемо, аби вчителі зрозуміли, що фільм – це медіатекст, і вони через нього 

можуть навчити критичного мислення, аналізу.

У «Фільмотеці» здебільшого старі кінокартини, не всі з них легко зрозуміти дітям. 

Педагогам радять організовувати спеціальні заходи чи конкурси, щоб учні могли 

належно оцінити фільми. Наприклад, це конкурси короткометражок (їх знімають 

самі учні) за мотивами переглянутого фільму чи конкурс рецензій. Крім того, 

організовуються інтерактивні ігри, які проходять у місті – вони стосуються сюжету 

фільму: учні мають виконувати в місцях певні завдання, пов’язані з фільмами.











Дякую за увагу! 


