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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 середньої та вищої школи 

• методичне забезпечення процесу впровадження медіаосвіти 

 



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

• Навчальні програми 
• Літні Школи для медіапедагогів 
• Впровадження предмету «Медіаосвіта» в обласних 
інститутах післядипломної педагогічної освіти 
• Впровадження предмету «Медіаосвіта» в вищих 
навчальних педагогічних закладах 
• Навчальні посібники 
• Регіональні центри для допомоги викладачам 
• Річна конференція з медіаграмотності 
• Бібліотека з медіаосвіти та портал “Медіаосвіта 
та медіаграмотність” 
• Онлайн гра “Медіазнайко”  



КОНЦЕПЦІЯ З ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ 

Одне з головних завдань - запобігання вразливості 

людини до медіанасилля  і медіаманіпуляцій, втечі від 

реальності в лабіринти віртуального світу, 

поширенню медіазалежності – відчутний 

медіапсихологічний акцент, позаяк створювалась 

співробітниками Інституту соціальної і політичної 

психології 

Етапи : 

2010-13, 2014-17, 2017-2020 

http://mediaosvita.org.ua/index.php/eksperyment 

 



ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

У експериментальному режимі 

провести апробацію медіаосвітніх інновацій, визначити ефективніс

тьокремих компонентів і створити варіанти оптимального об’єднан

някомпонентів 

 інтегрувати  сучасні досягнення зарубіжної медіаосвіти, критично 

переосмислити 

адаптувати його до українських реалій, істотно 

посилюючи інноваційне наповнення медіаосвітньої підготовки, її 

псилогічну складову. В основу вітчизняної моделі покладено 

соціально-психологічний підхід, у межах якого медіакультура 

мислиться як продукт  і водночас умова взаємодії суб’єктів 

інформаційного простору. 

як суб’єкти розглядаються не лишемедіавиробник і споживач, а й 

медіапедагог – модератор їхньої взаємодії. 



КОНЦЕПЦІЯ З ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ 

Українська концепція медіаосвіти була викликана до життя 

саме бажанням запобіжної щеплення проти шкідливого 

впливу медіа. І це проявилося насамперед у термінології –  

МЕДІАОСВІТА -  це процес який готує особистість до безпечної  

і ефективної  взаємодії з медіа 

 

Головне завдання  МЕДІАОСВІТИ полягає  у сприянні 

формуванню: медіаімунітету особистості, який робить її 

здатною протистояти агресивному медіасередовищі, 

забезпечує психологічне благополуччя під час  споживання 

медіапродукції 



НАСТРОЇ УЧИТЕЛІВ: 

Захист від шкідливого впливу медіа (наприклад, від впливу сцен 

насильства на екрані, від пропаганди поганого смаку, від творів 

низької художньої якості і т.д.)             74,5% 

Розвиток критичного мислення особистості  до медіа           62,8% 

Підготовка людей до життя в демократичному суспільстві   61,6% 

Розвиток гарного естетичного сприйнятсмаку, оцінки 

естетичних якостей медіатекстів, розуміння медіатекстів,, пропаганда 

шедеврів медіакультури                58,8% 

Розвиток здібностей аудиторії до морального, етичного, 

психологічного аналізу різних аспектів медіа                       55% 



З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЬ 

створення колективного суб’єкта модератора взаємодії 

дитини з медіа:професійної спільноти медіапедагогів. 

ЛІТНЯ ШКОЛА З МЕДІАОСВІТИ 2011 РІК: 

2 ДИСКУРСИ: МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА+ 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДІАОСВІТИ 

-ПОЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ МЕДІАТРЕНЕРІВ І 

МЕДІАПЕДАГОГІВ ( З-ЗА КОРДОНУ) 

ОСНОВНІ ТЕМИ: АУДОВІЗУАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДІАОСВІТИ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕДІАОСВІТИ, ПЕРЕВАЖАВ ФОРМАТ-

МАЙСТЕРКЛАСІВ 

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



І В ЩО ЦЕ ВИЛИЛОСЬ: МОДЕЛІ 

Учасники – координатори впровадження експерименту в 7 областях 

України, викладачі інститутів післядипломної освіти реалізували 

різні моделі 

ЛУГАНСЬКИЙ ОІППО: 

ознайомлення слухачів всіх категорій з проблематикою медіаосвіти під 

час лекційних та практичних занять в межах спецкурсу «Медіаосвіта 

в навчально-виховному процесі». Лекційних занять – 160 годин; 

практичних занять – 140 годин. Приблизна кількість вчителів, що 

брали в них участь протягом 2013  року – 2 тисячі; 

робота консультаційного пункту для працівників освіти (консультації з 

проблем актуальності впровадження медіаосвіти в навчально-

виховний процес); 

 

 



МОДЕЛІ: ЛУГАНСЬКИЙ ОІППО 

Міжгрупове спілкування через коаліції 

робота творчої групи за проблемою «Медіаосвіта – процес освіти й 

розвитку особистості за допомогою і на матеріалі медіа»;  

 координаційна діяльність 5  експериментальних закладів Луганської 

області – учасників Всеукраїнського експерименту, а також 5 

закладів – учасників експерименту регіонального рівня 

науково-методичні семінари для керівників дослідно-

експериментальної роботи з упровадження медіаосвіти в ЗНЗ 

області, для вчителів курсу «Медіакультура»; 

 науково-методичний семінар для педагогів-організаторів та класних 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів за темою: 

«Медіаосвіта та ефективні  форми позакласної роботи з виховання  

медіакультури особистості»; 

 



МОДЕЛІ ЛУГАНСЬКИЙ ОІППО 

проект ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ для соціальних педагогів та 

заступників директорів з виховної роботи за темою: 

«Соціалізація особистості в умовах сучасного 

медіасередовища : «Феномен медіавпливу на особистість в 

умовах сьогодення», «Медіаосвіта як одна з ключових умов 

запобігання негативного впливу сучасних медіа на 

формування особистості», «Батьківська медіаосвіта. 

Взаємодія сім’ї та школи у процесі медіасоціалізації 

особистості»; 

триденний семінар – практикум для практичних психологів ЗНЗ  

«Медіаосвіта особистості» 



МОДЕЛІ: ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

Забезпечення дистанційного навчання на базі порталу Дніпропетровського 

ОІППО http://dnepredu.com/uk/site/mediakultura.html 

 - віртуальні освітні веб-середовища, 

   банки електронних засобів навчання 

- збільшення числа учасників медіапедагогічної коаліції:  регііональний 

експеримент: 40 шкіл 

-      кінолекторій «Вічні цінності в документальному кіно» 

- Навчальні курси для викладачів курсу «Медіакультура» ( 36 год) 

- Навчальні курси для директорів 

 -  Конкурс «Медіапедагог року» - презентація + проведення уроку згідно 

жеребкуванню 

   

https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA
https://www.google.com.ua/search?es_sm=122&q=%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0,+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=gNSSVOLeJcvcywPtjoLQCA&ved=0CBoQBSgA


МОДЕЛІ: АНКЕТУВАННЯ УЧНІВ 

МЕДІАУПОДОБАННЯ 

 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ  3% 

РАДІ0 7% 

КІНО 10% 

Тб 31% 

ІНТЕРНЕТ 49% 



 ПОЗИТИВНО НАЛАШТОВАНІ ПЕДАГОГИ 

Головні ідеї медіаосвіти в молодшому шкільному віці (1-4 класи) –

вторинність(штучність) інформаційного світу, отримання задоволен

ня від реальногосвіту, своїх реальних дій у ньому, розуміння необхі

дності вибірковості,дозування контакту з медіа, обережності при 

взаємодії з медіа. 

Головні ідеї медіаосвіти в підлітковому віці (5-9 класи) – створення 

середовища повноцінного реального розвивального спілкування 

дітей щодо їхніх медіапрактик і медіауподобань для 

забезпечення розуміння розмаїття і 

взаємозв’язків світу медіа як культурного досягнення людства (носі

я цінностей, норм, зразків), розвиток навичок самоуправління 

взаємодією з медіа, управління ризиками і ресурсами, що надають 

медіа. 

 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

РИЗИКИ І МЕДІАОСВІТНЯ ВІДПОВІДЬ 

1клас(6-7 років)-Візуальнавразливість (картини, що вразили, 

довготримаються в пам’яті,лякають, тривожать);- Копіювання не 

бажаної поведінки(повторення слів, дій); Зміна сімейнихправил і 

медіапрактик підтиском значущих груп однолітків 

(переглядвсупереч своїм бажанням, для інтеграції в групу)- 

розуміння штучності медіа продукції(операції когнітивного 

відсторонення ві демоційно вражаючих впливів – «воно ж 

несправжнє»)- довіра власній вибірковостіссамооцінка виконання 

правил (нпр.,телеперегляду, гри на комп’ютері абомобільному)-

радість від процесу створення новогосмедіа продукту як 

від творчості, розрізнення медіарозваги і медіасправи- розрізнення 

фантазії, видумки, обману, 

 



МОДЕЛІ:СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

8-9 років Занадто велике захоплення медіа розвагами, падіння 

мотивації навчання.-Захоплення страшним.-Копіювання агресивної 

поведінки - через  бюджет часу на медіарозваги- розрізнення героїв 

і антигероїв у медіа (зкого брати, а з кого не брати приклад)- 

самоопанування, визначення коли, чому і навіщо дивитись страшне 

9-10 років споживання під впливом реклами, намір купити товар, 

виконати нав’язану дію-Довірливість інформації і переживання  з 

приводу «кінця світу»(катастроф, прогнозів)- розвиток критичного 

осмисленняотриманої з медіа інформації-способи перевірки 

інформації-первинне розуміння комерційно їприроди реклами- 

загальне відчуття безпеки, захищеності,власної спроможності- 

занурення у спільну справу створеннямедіа продукту 

Закріпленнядосягнень 
попередньогоциклу на 
іншомузмістовому матеріалі (алена базі 
порівняння кількохмедіа)-
Формуванняспоживання під 
впливом реклами, намір купититовар, 
виконатизапропоновану (нав’язану)дію-
Довірливістьінформації і переживанняз 
приводу «кінця світу»(катастроф, 
прогнозів)- розвиток критичного 
осмисленняотриманої з медіа 
інформації-способи перевірки 
інформації-первинне розуміння 
комерційноїприроди реклами- загальне 
відчуття безпеки, захищеності,власної 
спроможності- занурення у спільну 
справу створеннямедіа продукту ( 



МОДЕЛІ:СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

10-11 років Копіювання норм стосунків і ставлення- Прагнення 

полегшеної інформації(відсутність самостійного читання) через - 

розуміння неповного спів падіння  наміру і дії персонажа, 

ненаміреної шкоди іншому - усвідомлення наслідків дій 

персонажів(продовження медіатвору)- проведення межі реального 

та віртуального світів  

11-12 років Цікавість до дорослого змісту медіа (до теми про 

сексуальність,стосунки) -Пік зростання часу перегляду, пошук 

соціальних уроків, розширення уявлень про сімейні стосунки за 

межі батьківської сім’ї- експериментування з різними жанрами 

медіа, різні мовні коди-розмаїття тем медіа і власні смаки 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

8-12 років – час соціальної інтеграції дитини, коли дитина 

з одного боку імітує ролі дорослих. А з іншого 

намагається вирватися за ці ролі 

Це саме час, коли можна за допомогою медіа вивчати 

способів висловлюванн 

Німецький досвід: 12 років – останній термін коли можна 

навчити читати 



МОДЕЛІ:СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

12-13 років  експериментування з  власною персоною в соцмережах(е-

ідентичністю),неадекватна самооцінка-необережні дії в кібер-

просторі, цінність сімейних стосунків, зображена в медіа-справжній 

чоловік/справжня жінка(сенситивний період гендерного розвитку)-

яким я буду батьком/ матір’ю затримки розвитк увольових 

процесів(надмірне захопленнямедіа)-засвоєння вульгаризовани 

гендерних ролей під впливом медіа-акцент на ресурсному 

використаннімедіа-способи пошуку потрібної інформації в медіа-

багатомовність сучасних медіа-ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків-вчинок у реальному та 

віртуальномусвітах-розширення діапазону способів саморегуляції 

за допомогою та без допомоги медіа  



МОДЕЛІ:СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

12-13 років  експериментування з  власною персоною в соцмережах(е-

ідентичністю),неадекватна самооцінка-необережні дії в кібер-

просторі, цінність сімейних стосунків, зображена в медіа-справжній 

чоловік/справжня жінка(сенситивний період гендерного розвитку)-

яким я буду батьком/ матір’ю затримки розвитк увольових 

процесів(надмірне захопленнямедіа)-засвоєння вульгаризовани 

гендерних ролей під впливом медіа-акцент на ресурсному 

використаннімедіа-способи пошуку потрібної інформації в медіа-

багатомовність сучасних медіа-ціннісне ставлення до 

міжособистісних стосунків-вчинок у реальному та 

віртуальномусвітах-розширення діапазону способів саморегуляції 

за допомогою та без допомоги медіа  



МОДЕЛІ:СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

14-15 років викривлені  норми міжособистісних стосунків, 

світогляд,-спрощене розуміння зв’язку любові-прихований 

смисл медіаповідолень,багатозначність, суперечності, 

невизначеність і складність світу медіа- визначення і 

співтворення, активна роль користувача медіа- поняття 

вчинок і спільний вчинок з медіа і без 

 свобода вибору і відповідальність у віртуальному і ширшому 

реальному світі,  масова поведінка і груповий тиск( 

наприклад, місії філістерів та прогресорів, -інформаційний 

простір як спільне благо 

 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

16-17 років -  медіа відволікають від професійного 

вибору і самореалізацїі, плануванн якар’єрного 

розвитку- переосмислення своїх дитячих 

медіапрактик і самовизначення новихмедіа 

уподобань, розвиток особистісної і 

групової рефлексії,  балансу віртуальних і 

реальнихпрактик-, ресурне ставлення до медіа, 

протистояння маніпуляціям 

 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

15-16 років – час повної самоідентфікації і час для оціник власних 

стратегій споживача і побудови різноманітних відносин з 

різноманітними медіа: можливості діалогу 

- Увага до соціальних моделей: усвідомлення складності існування, 

тема «марнотратства» як найчастіша тема шкільних медіа 

- Дослідження способів подання інформації. Що є справжнім «вікном 

і світ»\ «клітка без грат» 



СЕРЕДНЯ ШКОЛА: МОДЕЛІ 

Теоретичний блок: знайомимось і вивчаємо 

Схема передачі інформація 

Комунікація в кіновиробництві 

Сучасні субкультуру ( розуміння немасових схем 

поведінки) 

Види сучасного телебачення 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

АНАЛІТИКО_ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

Практична робота: дослідження тем новин провідних українських 

телеканалів 

- Політичні 

- Економічні 

- Соціальні 

- Кримінальні 

- Катастрофи 

- Культура 

- За кордоном 

- інше 

медіа ставлення до медіа-протистояння 
маніпуляціям 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

МЕДІАТВОРЧИЙ БЛОК 

- Моделювання ситуацій 

- Медійні турніри 

- Медійні продукти  

- Сімейні медіапроекти 

- Навчальні фільми 

- ІНТЕГРУВАННЯ З ПРЕДМЕТАМИ: рідна мова і література,  основи 

здоров»я,  інформатика, мистецтво 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

Запоріжський НВК №19 – тотальні медіа 

обучить грамотно «читать» медиатексты;   

сформировать знания по теории и истории медиа и медиакультуры [ 

развить способности к восприятию и аргументированной оценке 

информации, идентификации, интерпретации, декодированию, 

оценке, пониманию, анализу медиатекстов; самостоятельность 

суждений, способность к критическому мышлению (критической 

автономии личности, предпочтения, эстетический вкус; знания 

социальных, культурных, политических и экономических смыслов 

и подтекстов функционирования медиа в социуме и самих 

медиатекстов, подготовку учащихся к жизни в  демократическом 

(информационном) обществе; коммуникативные способности 

личности, умение самовыражаться с помощью медиа;  умение 

экспериментировать с различными способами технического 

использования медиа, создавать медиапродукты /тексты;  

 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

Запоріжський НВК №19 – тотальні медіа 

обучить грамотно «читать» медиатексты;   

сформировать знания по теории и истории медиа и медиакультуры [ 

развить способности к восприятию и аргументированной оценке 

информации, идентификации, интерпретации, декодированию, 

оценке, пониманию, анализу медиатекстов; самостоятельность 

суждений, способность к критическому мышлению (критической 

автономии личности, предпочтения, эстетический вкус; знания 

социальных, культурных, политических и экономических смыслов 

и подтекстов функционирования медиа в социуме и самих 

медиатекстов, подготовку учащихся к жизни в  демократическом 

(информационном) обществе; коммуникативные способности 

личности, умение самовыражаться с помощью медиа;  умение 

экспериментировать с различными способами технического 

использования медиа, создавать медиапродукты /тексты;  

 



МОДЕЛІ: СЕРЕДНЯ ШКОЛА 

 МЕДІАХОЛДІНГ:  20 школьных  газет  выходит ежемесячно. Всего с 

2009-10 учебного года  увидело свет около 600 выпусков газет 

 В Интернете доступны  30 электронных версий на портале школьной 

прессы. 

 Осуществляется администрирование и наполнение авторскими 

материалами 10 сайтов. Некоторые ссылки:  

 http://rm.pp.net.ua/ 

 http://www.school19.zp.ua/  

 http://npo.vo.uz/  

 http://school19-vm.at.ua/  

 http://ecorezerv.ucoz.ua 

 Керівник – заступник директора школи з медіаосвіти 

http://rm.pp.net.ua/
http://www.school19.zp.ua/
http://npo.vo.uz/
http://school19-vm.at.ua/
http://school19-vm.at.ua/
http://school19-vm.at.ua/
http://ecorezerv.ucoz.ua/


МОДЕЛІ: ВИЩА ШКОЛА 

КЛУБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО КІНО 

Медіосвіта  («роль» своєрідного факультативу); 

Громадянська  просвіта («роль» громадянського центру розвитку 
поширення демократичних цінностей); 

прокат «складних» фільмів («роль» спеціалізованного кінотеатру, 
кіноосвіта) 

рецензування фільмів («роль» критика) 

анкетування публіки («роль» соціолога) 

спілкування (місце зустрічей і дискусій) 



ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ 

Педагогічна та управлінська логіка: шлях виокремлення в предмет – 

можливість виміряти 

Програми встановлюють цілі і їх основна роль, що вони точно 

засвідчують, що медіа таки стали частиною шкільного життя 

Навчальні програми в Україні: поступ в бік інтеграції 

- Навчальна програма на науково-педагогічних працівників 

«Медіаосвіта» 

- Навчальна програма для ВНЗ «Медіаосвіта і медіаграмотність» 

- Навчальна програма спецкурсу «Основи медіаграмотності» 8(9)  

- «Сходинки до медіаграмотності» 2-4 клас 

- Програма «Медіаграмота» для 10-11 класу 



БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 

Мова медіа – демонтування, декодування 

медіаповідомлень, розрізняння кодів ( аудовізуальна 

грамотність тощо) 

Технології – десакралізація – опанування навичок 

користування і створення медіа 

Способи подання – ми вивчаємо медіа тому що вони 

демонструють виставу а не відображення реальності, 

репрезентація,  які ідеї за допомогою яких способів 

впливу доносяться 



БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 

Типологія  - як визначити медітекст, класифікувати, за якими 

катерогіями, усвідомлення жанрів, функцій, прийомів, жанр 

рефлексія нуар та документалістика 

 

Аудиторії -  хто говорить, чому звертається саме до мене, якщо я в 

рамках «цільової аудиторії», то хто знаходиться поряд зі мною 

Економічний і соціальний зміст послання, де я його сприймаю – один з 

друзями, в залі, в аудиторії 

Виробництво – будь-який медіадокумент є виробленим. Хто його 

виробляє. В яких умовах. Хто власники виробництва? Звідки 

беруться гроші? Яка міра свободи виробника? 

общение (место встреч и проведения 
досуга, организация дискуссий)  



ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ 

Всі предмети від інформатики до географії здатні 

зробити внесок в подолання «неписьменності щодо 

медіа» 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Навчальна програма з основ медіаграмотності 8 (9) клас 

(пропедевтичний курс Конспекти для вчителя 

Урок № 1. Вступ до курсу. .................................................................... 34 

Розділ 1. Різновиди та історичний розвиток медіа................................... 41 

Урок № 2. Преса. ................................................................................... 41 

Урок № 3. Історичний розвиток: радіо, кіно, телебачення. .............. 48 

Урок № 4. Інтернет, мобільний зв’язок. Свобода мас-медіа 

як важливий показник демократичності суспільства. .. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 2. Друковані мас-медіа ......................................................................  

Урок № 5. Поняття «преса». Жанри в пресі: інформаційні, 

аналітичні та художньо-публіцистичні. Структура сучасної газети.  

Урок № 6. Маніпулятивні можливості мас-медіа та реклами. 

Медіапрезентація. .................................................................................. 

Урок № 7. Практична робота «Аналіз газети». ..................................  

..................................................................................... 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 3. Фотографія. .....................................................................................  

Урок № 8. Роль фотографії у масовій комунікації, жанри 

та види фотографії. ................................................................................  

Урок № 9. Професії, пов’язані з фотомистецтвом. Відомі фотомитці 

України і світу. .......................................................................................  

Урок № 10. Створення образу людини за допомогою фотографії 

і з фотомистецтвом. Відомі фотомитці 
України 
Розділ 3. Фотографія. 
.....................................................................
................ 76 
Урок № 8. Роль фотографії у масовій 
комунікації, жанри 
та види фотографії. 
.....................................................................
........... 76 
Урок № 9. Професії, пов’язані з 
фотомистецтвом. Відомі фотомитці 
України і світу. 
.....................................................................
.................. 82 
Урок № 10. Створення образу людини 
за допомогою фотографії 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 4. Кіно і телебачення. ........................................................................  

Урок № 11. Історія розвитку кіно. Види та жанри кінопродукції. 

Анімація як особливий вид кіно. ..........................................................  

Урок № 12. Мова кіно. ..........................................................................  

Урок № 13. Професії, пов’язані з кінематографом. Склад знімальної 

групи. Видатні режисери сучасності: Україна, світ. .........................  

Урок № 14. Сучасні телевізійні жанри. Новини на телебаченні. ... 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Урок № 15. Професії, пов’язані з телебаченням: журналіст, 

оператор, режисер. ...............................................................................  

Урок № 16. Практична робота «Написання синопсису». ................. 

Урок № 17 Свобода слова і журналістська етика, 

стандарти журналістики....................................................................... 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Роозділ 5. Інтернет і мобільний контент. ................................................. 

Урок № 18. Інтернет. ............................................................................ 

Урок № 19. Засоби комунікації в інтернеті. .....................................  

Урок № 20. Поняття блогу та блогової журналістики. 

Онлайн-журналістика. Мультимедійна журналістика. ................... 

Урок № 21. Безпека та етика поведінки в інтернеті. .......................  

Урок № 22. Практична робота «Новітній мультимедійний засіб 

інтернет: за і проти (пошук та подання аргументів)». 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 6. Реклама. .........................................................................................  

Урок № 23. Реклама. ...........................................................................  

Урок № 24. Психологічні маніпуляції в рекламних зразках. ..........  

Урок № 25. Практична робота «Створення власного рекламного 

продукту». ............................................................................................  

. ....  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 7. Радіо і музика ................................................................................ 1 

Урок № 26. Радіо як мас-медіа. Формати радіо. Основні формати 

радіо в Україні. Онлайн-радіо.............................................................  

Урок № 27. Відеокліп як засіб візуалізації музичного твору. .........  

Урок № 28. Практична робота «Яку музику слухають сучасні 

підлітки» (або «Вплив музики на психічний та емоційний стан 

людини»). Створення анкети і проведення опитування в школі 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 8. Комп’ютерні та відеоігри. ..........................................................  

Урок № 29. Комп’ютерні та відеоігри. ..............................................  

Урок № 30. Комп’ютерна залежність. ...............................................  

Урок № 31. Практична робота «Презентація улюбленої 

комп’ютерної гри: плюси і мінуси 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Розділ 9. Аналіз медіатексту. ......................................................................  

Урок № 32. Критичний аналіз медіатекстів. .....................................  

Урок № 33. Складники аналізу медіатексту. ....................................  

Урок № 34. Практична робота «Створення плану аналізу 

медіатексту та аналіз медіатексту на вибір» .....................................  

Урок № 35. Узагальнення до курсу. ................................................... 



НАПРЯМИ РОБОТИ: 
2014 рік: 

•Семінар «Аналіз аудіовізуальних текстів під час медіаосвітніх 
занять» (Харків 23 квітня)  
•Презентація підручника «Медіаграмотність» (Київ 22 травня)  
•Презентація онлайн-гри «Медіазнайко» (Київ 22 травня)  
•Одноденний семінар викладачів з медіаграмотності обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти (Київ 22 травня)  
•Всеукраїнський проблемний семінар «Інформаційна 
компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного 
навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення» («Літня 
школа для дорослих») (Запоріжжя 2 – 6 червня)  
•Літня школа “Медіаосвіта та медіаграмотність” (Кальмар 
(Швеція) 9 – 13 червня)  
•Міжнародний тренінг-семінар (Літня школа 2014) (Буча 10-15 
серпня)  
•Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна 
діяльність галузевих бібліотечних комплексів в умовах 
розвитку суспільства знань» (Київ 17-19 вересня)  
 

  
 



ГАЗЕТА 12 БАЛІВ ТА ПРОСПЕКТ 



ГАЗЕТА «ТВІЙ ВИБІР» 

#FREEDOMUKRAINE 



УЧАСНИКИ ТРЕНІНГУ 1-10 ЛИСТОПАДА  



УЧАСНИКИ ТРЕНІНГУ 15-17 ЛИСТОПАДА  



ЛИСТ МОН ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ 



НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

Навчальна програма Медіаосвіта 

(медіаграмотність) для студентів вищих 

навчальних педагогічних закладів, 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 

 

Навчальна програма з основ медіаграмотності 

8 (9) клас пропедевтичний курс.  

 

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2 – 4 класів із навчанням 

українською мовою, а також російською та 

іншими мовами національних меншин 



 

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ  


