
Медіа так інтегрувалися в наш

повсякденний життєвий простір,

що більшість людей їх просто не

помічають, а тому не здатні

критично оцінювати, піддавати

сумнівові все, що вони читають

або сприймають через візуальні

образи та звуки.

Всю інформацію, яку ми сьогодні

отримуємо, ми одержуємо через

медіа



МЕДІА

Медіа (англ. media — засоби, способи) — це канали та 
інструменти, що використовуються для зберігання, передачі і 
подання інформації або даних. Медіа є синонім до масс-медіа 
або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони 
означають єдине середовище; його використовують, щоб 
передавати будь-які дані в будь-яких цілях.

Маршалл Маклюен: "Медія – це і є повідомлення"

• Що ж  таке медіа\ мас-медіа . 

• Передовсім – це:

• книжки,

• періодична преса, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Що таке медіа

• радіо,

• • телебачення, 

• • інтернет-медіа,

• • кінематограф.



Що таке медіа

• Але сьогодні медіа – це також: 

• • мобільні телефони, 

• • інтернет,

• • ай-поди або МР3-плеєри, 

• • відео та комп’ютерні ігри, інші музичні записи 
(наприклад, CD або просто записи),

• • біл-борди та інші типи реклами (зокрема слова або 
картинки на одязі, інформація в магазинах або на 
стадіонах, упакованні їжі), а також постери та флаєри.



Що ми шукаємо в медіа

• Новини (факти) 

• Погляди, точки зору та оцінки подій

• Знання (освіта/самоосвіта) 

• Розваги 

• Комунікацію — це процес обміну інформацією 
(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між 
двома або більше особами.



медіаграмотність

• - критичне ставлення до медіаповідомлень

• - навички з декодування медіа

• - вміння створювати власний медіапродукт



Бідність і багатство сьогодні

Зараз існує проблема фільтрування інформації. Світ

переповнений як правдивою, так і брехливою

інформацією; однак багатий (під багатими і

бідними в даному випадку Еко має на увазі людей

освічених і не дуже) володіє технікою фільтрування,

принаймні у тих сферах, де він хоч трохи

розбирається. Бідний підхоплює перший уривок

інформації, що йму трапляється.



медіаосвіта

медіаосвіта – це навчання теорії та практичним

вмінням для опанування сучасними мас-медіа, яких

розгляда ють як частину специфічної, автономної

галузі знань у педагогічній теорії та практиці.



Сім причин актуальності 

медіаосвіти

• 1. Високий рівень споживання мас-медіа та насиченість сучасних 
суспільстві їх продуктами. 

• 2. Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії. 

• 3. Швидке зростання кількості медійної інформації, посилення 
механізмів управління нею та її розповсюдження. 

• 4. Інтен-сивність проникнення медіа в основні демократичні процеси. 

• 5. Зростання зна-чущості візуальної комунікації та інформації в усіх 
галузях. 

• 6. Необхідність навчання школярів/студентів з орієнтацією на 
відповідність сучасним вимогам. 

• 7. Національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що 
пришвидшуються



Традиційні та нові

Традиційна грамотність, яка розумілася як вміння читати і писати,
вже з першої половини ХХ століття отримала розширне
значення: дослідники вважали, що в аудовізуальні медіа стануть
новою мовою людства і так же як традиційну абетку необхідно
вміти читати «граматику кіно і телебачення». Нові медіа своєю
чергою стали джерелами медійних повідомлень, які мали зовсім
іншу формальну природу і і відповідно формували нову мову
спілкування. Сьогодні ключовим для розуміння концепції
медіаграмотності є поняття медіатекст, під яким ми розуміємо не
лише написане чи зображене, а будь-який предмет діяльності
культури, який поширюється на масові аудиторії( фото
скульптури є медіатекстом)





Медіаосвіта сьогодні

ЮНЕСКО - невід’ємна складова основних прав 
людини. Вперше термін «медіаосвіта» був вжитий у 1973 
р. на спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО 
та Міжнародної ради з кіно та телебачення

• Освітня політика

• Україна: медіа освіта, медіа-освіта, медіаосвіта:«в епоху
тероризму та війн ХХІ століття медіаосвіта молоді стає
важливою вимогою демократичного суспільства»

• ОБСЕ: необхідність усвідомлених рішень



Навіщо?

• Перестанеш довіряти чуткам, псевдо авторитетам

• Матимеш звичку перевіряти факти

• Прийматимеш самостійні рішення

• Вирізнятимеш якісні джерела інформації

• Житимеш без інформаційного стресу



МЕДІАТЕКСТ

• Медіатекст (від лат. media textus «засоби,

посередники + тканина; сувязь») —

повідомлення, текст будь-якого медійного

виду і жанру.

• Поняття медіатекст виникло в XX століття в 

звязку з бурхливим розвитком медіа, коли на

зміну традиційного друкованому тексту, 

прийшли нові види, повязані з кінематографом



АУДИТОРІЯ

• Аудиторія – це група людей на яких

розрахований певний медіатекст.

• Цільова аудиторія – це група людей або великі

групи людей, від думки, ставлення, поведінки, дій

яких залежить вирішення нашого інтересу або

проблем.

• Впливати



МЕСЕДЖ

• МЕСЕДЖ – ПОСЛАННЯ, ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

ЩО ХОЧУТЬ СКАЗАТИ

• Ключове повідомлення або меседж – це

найважливіша ідея, яку має винести з публікації,

блогу, інтерв'ю, репортажу, ток-шоу, фільму,

літературного або музичного твору, реклами

тощо цільова аудиторія, для якої цей меседж

створюється.



медіакультура

• Культура взаємодії особистості\

соціуму з медіа 



МЕДІА

• За рахунок чиїх коштів існують?

• Приватні – державні – суспільні 



ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ VS MАС- МЕДІА

• ЗМІ – це абревіатура від колишнього «засоби масової

інформації і пропаганди», вони покликані обслуговувати

тоталітарний (або авторитарний) режим і фінансуються

бюджетними грошима для забезпечення відповідної

ідеології керівної партії (чи іміджу авторитарного лідера).



ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ VS MАС- МЕДІА
• Мас-медіа – від «медіум», тобто посередник – мають іншу модель

фінансування у вільній економіці (демократичній країні з

ліберальними ринковими відносинами). Вони посередники між своїми

читацькими/глядацькими/слухацькими аудиторіями, для яких

працюють, та бізнесами, що розміщують у мас-медіа свою рекламу

(інформацію) для цих аудиторій, а отже фінансово підтримують медіа,

гарантуючи їм політичну незалежність.





Порядок денний

• Інфотеймент.- Інформуючи розважай. Прийом можна
використовувати в різноманітних темах.

• Таблоїд.- Жовті теми, шоу-біз, політика, що усіх
дістала.

• Журналістські розслідування.- Прихована камера,
детективні-серіали. Людям дуже подобається.

• Життєві історії. Наркотик для глядача. Через емоції
героїв. Сюжети, які викликають сміх та сльози
глядачів. Міні-кіно.



Порядок денний

• Здоров’я, медицина. Теми, що завжди хвилюють усіх. Міні-
кіно. Обов’язково - герой. Людська драма або навпаки 
дивовижне зцілення.

• Злі новини. – Кримінал, трагедії, страх. Не смакуємо криваві 
відео епізоди. А піднімаємо проблематику. Чому так 
стається. Осоціалюємо. Герой – жертва, герой злочинець. 
Свідки. Хто винен – Держава. Змушуємо коментувати 
держдіячів. Якщо треба – прихована камера

• Культура, мистецтво. Веселий таблоїд інфотеймент, 
розважальний, яскравий матеріал. Позитивні емоції.

• Комбінація, інфотеймент, екшн



Порядок денний

• «Пресі переважно не вдається сказати людям, ЩО
думати, але вона з великим успіхом каже їм, ПРО
ЩО думати». Новини — це не просте
відображення реальності, а соціально
сконструйована, відредагована так званими
gatekeepers («вартовими») реальність. Цими
вартовими є журналісти, редактори, видавці та
власники мас-медіа — тобто всі ті учасники
процесу обробки інформації, які стоять між
подією та остаточним споживачем новин.



проблеми

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Аргументи на користь суспільного



Аргументи на користь суспільного

• Норвезький суспільний мовник – The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) – найбільша медіагрупа
Норвегії, яка, згідно із опитуванням Ipsos 2016 року, має найкращу репутацію з-поміж усіх медіахаузів у цій
країні. Суспільне має найвищий показник довіри громадян: близько 83% користувачів послуг мовника мають
дуже хороше або хороше враження про NRK, причому навіть у цільовій аудиторії 18-24 років цей показник
складає близько 77%.

• "Досягти такої високої довіри було б неможливо, якби ми не мовили в кожному куточку Норвегії. У 90-х
роках NRK зазнавала серйозної конкуренції з комерційними мовниками, але нам вдалося вийти у лідери
завдяки якісному контенту і широкому представництву в регіонах, – зазначає голова адміністрації NRK
(регіон Південь і Схід) Ульф Мортен Давідсен. – У Норвегії кожен регіон має свої особливості і всі хочуть
бачити та слухати локальний контент. А наша головна мета, як суспільного мовника, – об’єднувати людей. У
2016 році практично 9 з 10 норвежців щоденно користувалися однією (або більше) послугою NRK –
телебачення, радіо, телетекст, інтернет. І це чудовий показник для нас, бо 73% норвежців стверджують, що
абонплата NRK коштує своїх грошей, і якщо б вони вважали інакше, це б стало для нас величезною
проблемою".

• NRK підпорядковується міністерству культури і має три національні телеканали NRK1, NRK2, NRK3, а
також NRK Super (для дітей від 2 до 11 років), 14 національних радіоканалів, головний веб-сайт nrk.no,
подкасти й онлайн-послуги.



Суспільне в Україні

• 1.1 Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» (далі - ПАТ «НСТУ», Товариство) створено
на виконання підпункту 12.4. пункту 12 Резолюції Парламентської
Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань
Україною» від 05.10.2005 № 1466, Закону України «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України», постанов Кабінету Міністрів
України від 07.11.2014 № 693 «Про утворення публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та від
05.08.2015 № 567 «Деякі питання утворення публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» і є
єдиною в Україні організацією Суспільного телебачення і
радіомовлення, створеною з метою задоволення інформаційних
потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення
найважливіших соціально - політичних питань, забезпечення
національного діалогу, сприяння формуванню громадянського
суспільства.



Суспільне мовлення

• Закон «Про Суспільне телебачення та
радіомовлення», почав говорити зовсім протилежні
речі. У 2017 році фінансування складає 1,28 млн грн,
(з яких не доплатили 25 %, а саме 323,65 млн грн), у
2018 році передбачено 1 млрд 535 млн 367 тис. грн,
(хоча в розподілі видатків державного бюджету
України на 2018 рік, опублікованому 18 вересня 2017
року, зазначено, що фінансова підтримка НСТУ
становить 776 млн 563 тис грн.

• Структурні проблеми. Незалежність через наглядову
раду

http://stv.detector.media/reformuvannya/movlennya/suspilnomu_movlennyu_na_polovinu_urizhut_finansuvannya/


ПРИНЦИПИ МЕДІА



Ключові меседжі



НОВИНИ

• інформація в новині має відповідати певним критеріям; зокрема, таким як:

• оперативність – новина має бути цікавою людям саме зараз і стосуватися того, що стало
щойно відомим;

• точність – переконатися, що інформація є абсолютно точною, і що незалежні джерела
можуть підтвердити будь-яку сумнівну деталь;

• актуальність, безпосередня близькість до аудиторії – щось, що впливає на аудиторію, на
її життя, є важливим для неї;

• цікавість для людей – людей цікавлять інші люди! Важливо, щоби в повідомлені
містився емоційний елемент, щоб він був персоналізований, більш «людяний», добре,
коли повідомлення подається через людську історію;

• конфронтація, драматизм – людям подобаються новини, де є дві різні сили або
протилежні точки зору;

• унікальність, незвичність – часто це новина з елементами сенсаційності, з тим, що
робить її неординарною. Природно, що нудна подія – навіть присвячена гарячій темі – не
викличе цікавості;

• знаменитість, впізнаваність героїв новини – публічні особи часто стають героями новин,
чим відоміший персонаж, тим пильніше стежать за ним журналісти.

• Репортаж: Навчальний посібник /Пер. з нім. В.Климченко, В. Олійник; За загал. ред. В.Ф.Іванова. – К.: Академія Української Преси, Центр 
Вільної Преси, 2011. – 348 с.



ФАКТИ/СУДЖЕННЯ

Медіа також пропонують нам погляди, точки

зору та оцінки подій, про які йдеться в новинах.

Професійна журналістика відділяє новини від

суджень. Це один з головних принципів якісних

медіа. Факти треба повідомляти незалежно від

того, кому вони вигідні або чиєму іміджу можуть

зашкодити. Факт має самоцінне значення, і

приховувати його, якщо він має суспільну вагу,

неприпустимо



ФАКТ/СУДЖЕННЯ

• З'ясовувати, з чим вони мають справу – з
фактом чи судженням.

• Факт (від лат. factum — зроблене) означає, як 
відомо, дійсність, подію, те, що реально 
відбулося. Саме на фактах ґрунтується віра в 
правдивість історії: «факти – священні, 
коментарі – вільні».. Фактами можуть бути 
числа, дати, імена, події. Все, що можна 
помацати, виміряти, перерахувати, підтвердити. 

Київ-столиця України



ФАКТИ/ДУМКИ

• Щоб розпізнати думку і відрізнити її від факту, не забувайте, що:

• Думка суб'єктивна, а факт об'єктивний. Факт існує незалежно від
нашого бажання або ставлення до нього.

• Факт – завжди істина. Думка, щоб бути істиною, має спиратися на 
факти і її істинність повинна бути обґрунтована.

• Думка завжди має авторство. (Сумлінний автор, висловлюючи свою 
думку, підписується, а, передаючи чужу думку, вказує, кому вона 
належить).

Якщо думку виражають відкрито, то воно супроводжується словами: 
думаю, що ...; вважаю, що ...; по-моєму ...; мені здається, що ... або
іншими близькими за змістом словосполученнями.

• Думка може «ховатися» за фразами на кшталт: це означає ...; що
свідчить ...; або взагалі ніяк «не проявляти себе», зливаючись з 
фактом. Наприклад: «Я не знаю, яка погода. Одягнися тепло!».



ДЖЕРЕЛА

• Порівняти джерела інформації.

• Важливо перевіряти потрібну інформацію за допомогою
кількох джерел, адже неправдива, неповна інформація
призводить до хибних висновків та рішень, а помилкові
рішення – до катастрофічних наслідків. Чим більша кількість
джерел, тим більше гарантії достовірності інформації.
Популярність та авторитетність джерела ще не є гарантією
достовірності. Будь-який факт повинен бути підтверджений
результатами незалежних досліджень. Незалежні дослідники
повинні прийти до одних і тих же висновків. До випадкових,
одиничних відомостей необхідно ставитися з великою
обережністю. Чим більше однакових відомостей отримано з
різних джерел, тим достовірнішими є ці відомості.

•



ДЖЕРЕЛА

• Відкриті\закриті – за останні відповідальність

• Первинні\вторинні\проблема соцмереж

• Офіційні\неофіційні

• Експерти\очевидці\учасники подій



Критичне мислення

• Це ознака тренованого розуму, коли він вміє враховувати думку, не сприймаючи 
її Аристотель

• Критичне мислення або критичний аналіз – це набір усвідомлених дій і
навичок, завдяки яким ми можемо оцінювати чиюсь або свою інформацію на
предмет того, є ця інформація правдивою чи містить маніпуляції. Критично
оцінювати можна будь-яку інформацію – текстову, звукову чи візуальну.
Люди робили це як на Заході, ще в часи стародавньої Греції, послуговуючись
знаменитим методом Сократа, так і на Сході, що засвідчила буддійська
література прадавньої Індії.

• Критичне мислення ґрунтується на ретельному, розсудливому обмірковуванні
інформації (наприклад, думок чи поглядів, навіть власних) та її ретельному
оцінюванні шляхом задавання запитань, урахування різних точок зору,
можливих власних стереотипів, припущень та забобонів, а також можливих
інтересів.



ЧІЛЬНЕ ПИТАННЯ

•

•

•



маніпулювання

• При маніпулюванні масовою свідомістю фізичних
методів не застосовують, але в хід йде
психологічний «трискладовий» механізм:

• • відімкнути раціо (знизити критичність мислення),-
страхи. забобони

• • викликати страх (створити загрозу) – базові
потреби

• • підчепити людини на гачок рятувальника 
(запропонувати вихід).

https://www.youtube.com/watch?v=sFJI7ECxBzg

• https://www.youtube.com/watch?v=MvcIiO2Fv-Q.

https://www.youtube.com/watch?v=MvcIiO2Fv-Q


Методи маніпулювання:очевидці 

подій

• Дуже ефективний спосіб, нерідко

використовуваний для створення емоційного

резонансу. Опитують багато випадкових людей,

зі слів яких формується необхідний значеннєвий і

емоційний ряд. Особливо сильний ефект

справляють жінки, що кричать, діти, що плачуть,

та молоді інваліди.



Переписування історії

• Метод ефективний у тривалій перспективі, коли

потрібно поступово сформувати потрібний

світогляд. Щоб «промити мізки» цілому

суспільству, виконати щодо нього велику

програму маніпуляції і відімкнути здоровий глузд

декількох поколінь, треба насамперед зруйнувати

і переписати історичну пам'ять.



Російский військовий серіал

• Будущего нет. Настоящего нет. Все взоры, все
интересы обращены в прошлое. Только там
черпаются какие-то общие идеалы, общие
скрепы. Или, наоборот, именно там идеалы и
скрепы хотят разрушить. Будущее, вероятно,
настолько пугает россиян, что его вытесняют из
сознания и замещают истерикой по поводу того,
что было 75 лет назад. Ни в одной стране –
участнице Второй мировой войны это уже
давным-давно не обсуждается с подобным
градусом



Однобічна перспектива

• Висвітлюючи який-небудь конфлікт, медіа 

надають слово тільки одному учасникові та 

фактично грають на його боці, створюючи 

однобічну перспективу. Зокрема, це 

використовується при висвітленні воєнних дій. 



ПОВТОР

• Маси називають істинною інформацію, що найбільше їм
знайома, – писав Йозеф Геббельс. – Пересічні люди зазвичай
набагато примітивніші, ніж ми уявляємо. Тому пропаганда,
власне кажучи, завжди повинна бути проста і без кінця
повторювана. Врешті, найвидатніших результатів у впливі на
суспільну думку досягне тільки той, хто здатний звести
проблеми до найпростіших слів і висловів і в кого вистачить
мужності постійно повторювати їх у цій спрощеній формі,
попри заперечення високочолих інтелектуалів». Повторення –
головний засіб несумлінної пропаганди. Тому воно служить
відмітною ознакою її наявності. Якщо раптом починають
щодня мусолити ту саму тему і вживати ті самі словесні
конструкції – справа нечиста.



ПІДМІНА

• У свій час великих успіхів на цьому терені домоглися
пропагандисти Третього Райху. Щоб знизити гостроту
сприйняття мародерства, катувань, убивств і геноциду,
проваджуваних як державна політика, нацисти
використовували численні евфемізми. Наприклад, гестапо не
заарештовувало громадян, а «ув'язнювало». СС не грабували
власність убитих євреїв, а «брали її під надійну охорону».
Вторгнення в Польщу 1939 року було «поліційною акцією», а
дальше вбивство її громадян стало «екстраординарною акцією
з умиротворення». Будинкам у концтаборах давали радісні
назви на кшталт «Щасливий соловей», «Райський куточок».
Ув'язнених там ніколи не труїли газом і ніколи не убивали; їх
просто приводили до «остаточного розв’язання» чи
застосовували до них «спеціальне звертання».



Сенсаційність\психологічний

захист

• Через швидку дію забезпечується необхідний рівень
нервозності і підривається психологічний захист. Ця
нервозність, відчуття безупинної кризи різко підвищує
сугестивність людей і знижує здатність до критичного
сприйняття. Справа в тім, що будь-яка маніпуляція
досягає успіху, коли вона випереджає процес мобілізації
психологічного захисту аудиторії, коли їй удається
нав'язати свій темп нашій свідомості. Саме тому сьогодні
практично всі новинні блоки в медіа починаються з т.зв.
«сенсаційних повідомлень»: серійних убивств, авіаційних
катастроф, терористичних актів, скандалів з життя
політиків чи шоу-зірок.



Зсув акцентів

• Використовують, наприклад, при повідомленні
останніх новин. Його сутність добре пояснює
відомий радянський анекдот часів холодної
війни: «Американський президент і радянський
генсек взяли участь у забігу на довгу
дистанцію. Переміг президент. Радянські
коментатори повідомляють: «Наш генсек
прийшов другим, а президент – передостаннім».
Формально все сказано правильно, а насправді
слухачі обмануті.



МЕТАФОРИ

• Метафори, зокрема асоціативне мислення, дають величезну
економію інтелектуальних зусиль. Саме тут і схована
чергова пропагандистська пастка. Спокуса заощадити
інтелектуальні зусилля змушує людину замість вивчення й
осмислення сутності проблем вдаватися до асоціацій і
помилкових аналогій: називати ці речі якоюсь метафорою,
що відсилає до інших, уже вивчених станів. Найчастіше
ілюзорна і сама впевненість у тім, що ті, інші стани, через
які вона пояснює собі нинішнє, їй відомі чи зрозумілі.
«Сталін – це Ленін сьогодні» – радянська пропаганда; «С.
Хусейн – арабомовний Гітлер» – американська пропаганда;
«НАТО – фашизм» – югославська пропаганда.



Інформаційна хвиля\питання

корупції

• Пропагандистську акцію проводять так, щоб змусити велику
кількість мас-медіа коментувати первісні повідомлення.
Основна її мета полягає в створенні т.зв. «вторинної
інформаційної хвилі» на рівні міжособистісного спілкування
для ініціювання відповідних обговорень, оцінок, появи
відповідних чуток. Інформаційні хвилі покликані розв’язати
такі завдання. Насамперед кінцевою метою може бути
дестабілізація – неузгодженість, паралізація чи порушення
діяльності широких верств населення, конкретних соціальних
груп, організацій чи цілих державних інститутів. У
дестабілізації ситуації можуть бути зацікавлені як зовнішні
супротивники (уряди чи спецслужби інших держав), так і
фінансово-політичні клани, що борються за владу всередині
країни.



Загроза \контент аналіз

• Ще один спосіб «стратегічного» характеру, що впливає на
емоції масової аудиторії. Його головне завдання – будь-яким
чином змусити нас боятися. Деморалізовані та залякані люди
роблять чи хоча б схвалюють дії, що цим людям зовсім не
вигідні. Найчастіше технологія така. Ілюзорну чи реальну
небезпеку якого-небудь явища (наприклад, тероризму)
багаторазово підсилюють і доводять до абсурду. Мас-медіа
влаштовують істерію з приводу чергової «глобальної загрози»,
викликаючи в людей масовий страх з метою створення
сприятливої обставини для маніпуляції масовою свідомістю –
насамперед у політичних цілях. Наприклад, для приведення до
влади «крутого» полковника, що обіцяє замочити всіх
покидьків у вбиральні...



Критичне мисленння

• Які навики може розвинути критично мисляча людина?

1. слухати та спостерігати;

2. критично сприймати інформацію (прочитану, побачену, почуту);

3. вникати в суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки;

4. усвідомлено відрізняти факти від припущень та точок зору;

5. здатність аналізувати достовірність та відповідність аргументів, а також 
інформацію на яких вони ґрунтуються;

6. ретельно підбирати слова, бо слово може змінити значення всієї аргументації;

7. навчитися висувати компактні, добре обґрунтовані аргументи;

8. виявляти маніпуляцію та пропаганду;

9. усвідомлювати, що завжди є більше, ніж одна точка зору на одне й те ж.



Інформаційна блокада\ про що 

мовчали медіа

• Інформаційна блокада завжди тісно пов'язана з

інформаційним домінуванням. Це два боки однієї

медалі. До них вдаються як у разі воєнних дій, так

і в мирний час (наприклад, під час виборів).

відбувається створення інформаційного вакууму з

якогось питання з дальшим поширенням

тенденційної інформації на відповідну тему.



ПОСТ-ПРАВДА

• Політика постправди (англ. Post-truth politics) - тип політичної культури, в якій 
дискурс в основному формується через звернення до емоцій і особистим 
переконанням аудиторії (при цьому подробиці політичної реальності 
залишаються без уваги), повторення однієї і тієї ж аргументації і завзяте 
ігнорування об'єктивних фактів, які суперечать заданої концепції [1] [2].

• Походження терміна приписується блогеру Девіду Робертса, який 
використовував його в 2010 році у своїй колонці для інтернет-видання Grist [3].

• Західні політичні експерти наводять свідчення того, що в даний час політика 
постправди стає переважаючою в багатьох громадських системах, включаючи 
США, Росію, Китай та інші держави, де публічний дискурс формується на 
комбінації 24-годинного новинного циклу, ангажованих ЗМІ і всепроникаючих
соціальних мереж.



ПОСТ-ПРАВДА

• Термін «політика постправди» ( «ера постправди») придбав 
особливу популярність в 2016 році в ході кампанії з 
проведення референдуму про вихід Великобританії з ЄС і в 
ході президентських виборів в США.

• Оксфордський словник англійської мови назвав слово post-
truth ( «постправда» або «постістіна») словом 2016 года [4] [5].

• «Постправда - обставини, при яких об'єктивні факти є менш 
значимими при формуванні громадської думки, ніж звернення 
до емоцій і особистим переконанням»



Стандарти подання інформації

•

•

•

•

•

•

•

•



Основні питання

• Хто написав/зняв/виготовив це? Хто
написав/зняв/виготовив це?

• Хто за це заплатив?

• Для кого це написано/знято/виготовлено?

• Як меседжі передаються? Які прийоми
застосовуються, щоби передати кожний
меседж?

• Які ідеї, цінності, інформація, точки зору
вмонтовані в меседж?



Основні питання

• Що важливе залишилося поза меседжем?

• Коли, де і як цей меседж вийшов на широкий загал?

• Це є факт, точка зору чи щось інше?

• Чи цьому можна довіряти? Наскільки достовірним є джерело?

• Як різні люди це можуть інтерпретувати?

• Хто виграє, а кому зашкодить цей меседж?

• Яка моя інтерпретація цього меседжу і що я дізнався про себе через

свою реакцію на цей меседж?

• Які мої дії у відповідь на цей меседж?



маркування

• +

• _

• ?

• !



ДЛЯ ЧОГО

• Головні умови збереження влади: 

• •керовані (підвладні) не повинні мати інформації, яка дозволяє
самим подолати невпевненість невизначеності

• •керовані не повинні знати весь набір альтернатив 
можливих рішень задля визначеності

• •керовані мають сприймати відібрану владою для 
демократичного голосування альтернативу вибору деякого
рішення як те, що забезпечить визначеність

• Приклад: військова безпека України має декілька альтернатив її організації: 1) 
власна система безпеки; 2) європейська система безпеки; 3) російська система 
безпеки; 4) НАТО. Але весь час обговорювалася лише одна альтернатива – НАТО 



неполітично

 Медіа визначають політичне та культурне життя

 Вся інформація окрім особистого досвіду є
«медіайованою»

 Медіа створюють потужні ціннісні та поведінкові
моделі

 Медіа впливають на нас без нашого
усвідомлення цього

 Медіаграмотність може збільшити наше
задоволення від споживання медіа.



МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Для перевірки ефективності медіаосвіти у школах 

щороку проводять тестування для учнів третіх, шостих та 

дев’ятих класів, де ті мають продемонструвати здатність:

• висловлювати свою думку усно й письмово;

• розуміти медіатексти під час читання;

• сприймати на слух зміст медіависловлювання

(наприклад, радіоновини) з одного прослуховування.



ТЕСТ

• 10 вересня 2003 рік… Початок шостої вечора, за
стокгольмським часом… По всіх каналах шведського
телебачення біжить рядок: «Терміново! Екстрено!».
Повідомляється, що на міністра закордонних справ
країни Анну Лінд скоєно замах… Невідомий завдав їй
кілька ударів ножем, після чого втік. Усе сталося в
центрі столиці, в найбільшому супермаркеті Nordiska
Kompaniet, куди Лінд зайшла одна без охорони по дорозі зі
служби додому. Тяжко пораненого міністра було
доставлено до Каролінської лікарні. Трохи пізніше, у
щоденній вечірній газеті «Экспрессен»(Expressen), яку
читає майже 900 000 шведів) з’явився репортаж з місця
трагедії, він супроводжувався фотознімком.





• «Чи етичною, на вашу думку, була публікація в одному з авторитетних
видань, саме такого фото?» : «Насправді, однозначно відповісти на таке
питання складно. У Анни лишилося двоє синів (8 та 10 років) і для них
бачити такий знімок було справжнім потрясінням, яке ще більше
підсилювало отриману від непоправної втрати психологічну травму…
Проте з іншого боку, Лінд була на той час найвпливовішим політиком у
країні, жителі якої цілком могли претендувати на отримання усіх новин
щодо цієї події». Це тема для серйозної дискусії, до обговорення подібних
неоднозначних ситуацій, до яких Андерссон доволі часто залучає своїх
учнів. Він допомагає їм навчитися формулювати висновки, критично
мислити та з повагою й відповідально ставитися до оточуючих. Бо вони
живуть у країні, де свобода слова не лише задекларована, вона є
основоположним елементом устрою демократичної держави, тож
практично вся інформація (у вигляді різноманітних медіамеседжів) може
бути оприлюдненою. У цьому і є свобода, і чим вище її рівень, тим вищим
повинен бути рівень відповідальності тих, хто доносить до медіаспоживача
інформацію. Вона не повинна перешкоджати суспільству й кожному з
його громадян, вона має бути етичною та правдивою, вона не має
спотворювати картину світу й маніпулювати свідомістю



МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Для перевірки ефективності медіаосвіти у школах 

щороку проводять тестування для учнів третіх, шостих та 

дев’ятих класів, де ті мають продемонструвати здатність:

• висловлювати свою думку усно й письмово;

• розуміти медіатексти під час читання;

• сприймати на слух зміст медіависловлювання

(наприклад, радіоновини) з одного прослуховування.



Принцип Національної американської Асоціації
медіпедагогики: розширне розуміння грамотності,
дослідження і інтегрованість в УСІ предмети ( на основі вже
існуючих навчальних планів)

 Продовжуються теоретичні дискусії щодо визначення МО
і ії складників, але більшість теоретиків і практиків
сходяться на трьох складових:

Аналіз медійних текстів;

 Розвиток навичок критичного мислення

 - Створення власних медіапродуктів ( медіатекстів)



ТРАДИЦІЙНІ VS ЦИФРОВІ?

Основне питання в стратегії МО – як розвинути

навички медіаграмотності на новому більш

широкому контенті в жодному разі не зіштовхуючи

традиційні та цифрові медіа



Підручник і медіа

Підручник – уособлення легітимності знань, де 

майже не чутно голосу учня

Медіа - матеріал, навчає структурно мислити, 

дистанціюватись, критично оцінювати

В медіаосвіті не існує відповідей на запитання



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

Під час уроків учителі застосовують такі форми роботи, як-от:

 опрацювання щоденної преси учням пропонують переглядати 
перші шпальти газет щодня протягом тижня, вирізати найцікавіші й 
найважливіші, на їхню думку, публікації та прикріплювати їх на 
стенд. Наприкінці тижня кожен з учнів має обрати для себе із цієї 
спільної добірки новину тижня — для цього учні переглядають і 
оцінюють заголовки, тексти, ілюстрації публікацій.

 Відтак кожен учень пише власний текст про обрану ним новину, 
робить ілюстрацію до неї, а потім на уроці зачитує свій текст 
однокласникам. Далі увесь клас обговорює цю новину.



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

перша новина — учитель презентує учням новину з 
перших шпальт газет і обговорює її з учнями;

 тематичний відбір — клас об’єднується у декілька 
груп, кожна з яких протягом тижня відстежує новини 
з певної сфери (освіта, охорона здоров’я, транспорт, 
довкілля, технології тощо), а потім презентує їх у 
класі;

 власний вибір — кожен учнів складає свій рейтинг 
новин за тиждень і презентує його



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

Аби перевірити, наскільки усвідомленою була робота учня, 
учитель ставить запитання:

 • чому ти обрав саме ці новини?

 • як це стосується нас?

 • які теми висвітлено найбільше/найменше? Чому?

 • яке можна запропонувати рішення (у разі проблемної події 
або ситуації)?

 • хто має прийняти рішення?



НОВИНА ГРАМОТНІСТЬ

• «Родзинка дня»

Ця форма роботи передбачає різнобічне 

обговорення чогось примітного, що відбулося саме 

сьогодні у Швеції або будь-якій країні світу. Подію 

може запропонувати вчитель. Учні знаходять місце 

події на карті й обговорюють її протягом дня, 

шукаючи додаткові цікаві подробиці.



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

Герої і лиходії

• Вчитель пропонує знайти в газеті героя і лиходіїв 

в газеті. Хто герой, а хто злодій? Зробити 

діаграми і вибрати кращі в своєму класі героя і 

гіршого лиходія. Пояснити, чому саме в



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

Тематичні новини\ етика

• У цьому випадку 1 група має зробити добірку
статей у дорожньо-транспортній сфері
(перевищення швидкості, водіння у нетверезому
вигляді і т.ін.), 2 група – про злочини, пов’язані із
крадіжками, з група – займалася злочинами, що не
потрапили до інтересів перших двох груп.

• Під час роботи в дітей виникло питання:
«Скільки насилля навколо?», «Чи є ризик того, що я
стану жертвою насилля?»



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

РЕЙТИНГ НОВИН\Аналіз заголовку і обкладинки

Кожен студент вибирає свої власні новини ( рейтингує
їх)

І відповідає на запитання:

Чому саме ці новини?

Чому це стосується мене / нас?

Яке рішення запропонувати я / ми?

 Хто буде вирішувати?



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

Запропонувати обговорити різницю між 

інформацією на сайті та рекламними банерами; 

замислитися над тим, чому в медіа є комерційні 

повідомлення, яка їхня мета

яка форма є найбільш сприйнятною для 

засвоєння інформації

Створити рекламно-інформаційно повідомлення



НОВИНА ГРАМОТНІСТЬ

Перші шість подій щотижневої вибірки новин для стосуються подій у Швеції,  інші 
шість – подій у світі.

Темами травня були «Євробачення», «Що таке життя», «Frans Jeppsson на 
Євробаченні», «1 травня»

Наприклад, до теми «Євробачення» на сайті пропонується загальні запитання, що 
стосуються країн-учасниць конкурсу, огляд преси про конкурс, конфлікти між 
країнами учасницями.  Крім того зазначається, з якими шкільними предметами 
пов’язані  дані завдання, як їх можна використати відповідно до стандартів освіти.

Наприклад питання про Джамалу звучало наступним чином:

Українська співачка Джамала перемогла в Євробаченні. В пісні йдеться про 
особливі події, які відбулися у 1944 році.  З якою групою воні пов’язані ?

• Козаки Кримські татари вірмени





НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

• Вишенька – це заголовок, найбільш приваблива частина, 
яка власне і спонукає «купити» продукт

• Вступ з 4-5 рядків, вдала цитата, яка інтригує

• Основна частина – так званий «хліб репортера». Назва 
залишилася з тих часів, коли журналісти отримували оплату 
за кількість знаків. І те, що вони написали визначало і міру 
оплати.

• Допис має складатися з 1500-2000 знаків;

• Містити 3 підзаголовки;

• 3 цитати.



НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ

• Тиждень газети

• Досвід  FAZ

• Медіацентри\медіалабораторії



кіноосвіта

• Методика проведення уроку

• Фільм без звуку

• Перегляд по фрагментам

• Задай питання



НАВІЩО БУТИ МЕДІАГРАМОТНИМ

• Щоб ви розуміли, що:

• Вся інформація, крім особистого досвіду,
«медіайована».

• Медіа створюють потужні ціннісні та
поведінкові моделі.

• Медіа впливають на нас без нашого
усвідомлення цього.

• Медіа визначають політичне й культурне
життя країни та світу.



Концепція впровадження медіа-

освіти в Україні (2010 р.) 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, 

спрямована на формування в суспільстві медіа-

культури, підготовку особистості до безпечної та 

ефективної взаємодії із сучасною системою мас-

медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, 

радіо, кіно, телебачення), так і новітні(комп’ютерно

опосередковане спілкування, інтернет, мобільна 

телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій.



Принципи медіаосвіти за Л.Мастерманом
1. Медіаосвіта - це серйозна і важлива область, пов'язана з більшістю 

соціальних структур демократичного суспільства.

2. Центральна концепція медіаосвіти - репрезентація. Медіа не 
відображають реальність, а представляють її, використовуючи систему 
знаків і символів. Без цього принципу медіаосвіта неможливо.

3.  Медіаосвіта це процес, що триває все життя людини. Однак – учні є 
пріоритетною аудиторією для медіаосвіти.

4. Цілі медіаосвіти полягають не тільки у вихованні критичного мислення, 
але критичної автономії.

5. Медіаосвіта - це дослідницький процес.

6. Медіаосвіта - актуальна і своєчасна, вона втілює вираз "тут і тепер" в 
широкому ідеологічному та історичному контексті.

7.  Ключові поняття медіаосвіти в більшій мірі аналітичні інструменти, 
ніж альтернативний зміст.

8.  Зміст в медіаосвіті означає розвиток варіативних аналітичних 
інструментів.



12. Медіаосвіта - це , скоріше, діалог, ніж 

дискусія.

13.  Медіаосвіта направлена на спільне, 

переважно групове, навчання.

15. Медіаосвіта складається з "практичної 

критики" і "критичної практики“.



КОЛИ ПОЧИНАТИ



КОЛИ ПОЧИНАТИ

Початкова освіта 

• Щоденна преса – чудове джерело інформації.

• статтю «Гра в двох особах» про олімпіаду в Сочі було
розтиражовано та роздано кожному учневі. Перше питання,
що було поставлено дітям, яке послання ми отримали від
журналіста, прочитавши назву статті. З’ясувалося, що не
було жодного прихованого змісту: у статті йшла розповідь
про два види спорту: хокей і слалом.

• Для розширення кругозору дітям пропонується
скористатися Google-maps, щоб відшукати місце, де
відбуваються події, або веб-камерами on-line для перегляду
подій.
• Лист спортмену



КОЛИ ПОЧИНАТИ



ІНТЕГРОВАНО



Мета медіаосвіти

У сприянні формуванню:

• ·медіаімунітету

• ·рефлексії і критичного мислення

• ·здатності до медіатворчості

• ·спеціалізованих аспектів медіакультури



Складові медійної грамотності

▶Естетичні та креативні навики

▶ Інтерактивні навички

▶ Навички критичного аналізу

▶Навички безпеки



Вплив на стосунки. 

Парасоціальне спілкування

• стосунки з віртуальним, штучно створеним

персонажем, через мас-медіа

Характеризуються

• ілюзією інтимності або близькості на відстані.

• односторонністю

• ідентифікацією



Національна асоціація освіти з медіаграмотності США у 2007 р. 

«Ключові принципи освіти з медіаграмотності в США»

1. Освіта з медіаграмотності потребує активного дослідження та критичного 

розмірковування над меседжами, що ми отримуємо та створюємо.

2. Освіта з медіаграмотності розширює концепцію грамотності (читання і письма) до 

всіх форм медіа.

3. Освіта з медіаграмотності створює та посилює навички учнів будь-кого віку. Як у 

випадку з друкованою грамотністю, ці навички передбачають інтегровану, інтерактивну 

та повторювану практику.

4. Освіта з медіаграмотності розвиває поінформованих, вдумливих і зацікавлених 

людей, необхідних демократичному суспільству.

5. Освіта з медіаграмотності визнає, що медіа – частина культури, та функціонує як 

агент із соціалізації.

6. Освіта з медіаграмотності підтверджує, що люди застосовують свої індивідуальні 

навички, переконання та досвід для створення своїх власних значень медіамеседжів.

Ключові принципи освіти з медіаграмотності в Сполучених Штатах Америки (2007), 

http://www.namle.net/core-principles/.

За Сінді Шейбе і Фейз Рогоу

http://www.namle.net/core-principles/
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О
Хто створив ці меседжі?

МЕТА Чому воно створено?Яка цільова аудиторія (та звідки ви це знаєте)?

ЕКОНОМІК

А
Хто за це заплатив?

ВПЛИВ Хто може дістати користь від цього ме- седжу? Кому він може завдати

шкоди? Що це повідомлення означає для мене?
РЕАКЦІЯ Які можуть бути мої дії у відповідь на ці меседжі?
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ЗМІСТ Про що це (й що вас змушує так думати)?

Які ідеї, цінності, інформація та/або погляди очевидні/імпліцитні?

Про що не говориться у цьому повідомленні, що було б важливо

знати?
ТЕХНІКИ Які техніки використовуються?

Чому використовуються саме ці техніки?

Яким чином вони передають меседжі?
ІНТЕРПРЕТ

АЦІЇ
Як можуть різні люди зрозуміти ці меседжі по-різному?

Яка моя інтерпретація цього, та що я дізнаюся про себе зі своєї реакції

або інтерпретації?
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КОНТЕК

СТ
Коли це зроблено?

Де або як ним поділилися з публікою?
НАДІЙНІ

СТЬ
Чи це факт, думка, чи щось інше? Якою мірою меседж гідний

довіри (та що змушує вас так думати)?

Які джерела інформації, думок, припущень?



Британці К. Безелґет та Е. Харт про шість ключових понять 

медіаосвіти

1) «медійних агенцій / medіa agencіes» (аналіз функціонування, цілей, 

джерел інформації), які створюють і розповсюджують медіатексти; 

2) «медійних категорій / medіa categorіes» (аналіз типів медіатекстів — за 

видами, жанрами тощо); 

3) «медійних технологій / medіa technologіes» (аналіз технологічного 

процесу створення медіатекстів);

4) «медійних мов / medіa languages» (аудіовізуальні засоби вираження, 

коди та знаки, стиль тощо медіатекстів);

5) «медіааудиторії / medіa audіence» (типологія аудиторій, різновиди у 

сприйнятті медіатекстів); 

6) «медійного подання/ medіa representatіons» (аналіз конкретного 

представлення авторами / джерелами інформації / агенціями змісту в 

медіатекстах).



Агентства медіа
1. Кого можна назвати автором медіатексту? 

2. Яка головна мета цього медіатексту? 

3. Якої реакції аудиторії чекають його творці? 

4. Чи можна назвати позицію авторів цього медіатексту ангажованою, упередженою? 

5. Які саме події медійне агентство/автори прагнуть відбити у цьому творі передусім, які 

прагнуть вилучити? 

6. Як автори намагаються на неї впливати? 

7. З якими персонажами автори медіатексту хочуть вас ототожнити? 

8. Яку ідеологію ці персонажі виражають? 

9. Чи хоче медійне агентство/автори, щоб ви змінили свою поведінку в результаті 

контакту з цим медіатекстом? 

10. Що агентство/автори хочуть змусити вас відчувати в конкретних епізодах медіатексту? 

11. Чи успішно це їм вдається? 

12. Чому творці медіатексту хочуть, щоб ви це відчували?



Категорії медіа

• Якого жанру цей медіатекст? 

• Як би ви сформулювали жанрові стереотипи 

цього медіатексту?

•



Технології медіа

Які технології використані?

Чи пов’язані медійні технології з цільовою 

аудиторією, вибраною агентством?



Мова медіа
1. Як в цьому медіатексті використовуються різні форми медійної мови, щоб 

передати сутність? 

2. Чи є в цьому медіатексті візуальні символи, знаки? Якщо є, то які? 

3. Чи залежать аудіовізуальні, стилістичні особливості, використовувані в 

цьому медіатексті, від конкретного сюжету? Якщо так, то як саме? 

4. Чи є стереотипи звукового рішення в цьому медіатексті? Якщо так, то в чому 

конкретно вони проявляються? 

5. Чому автори цього медіатексту саме так побудували той чи інший епізод? 

6. Чому певні предмети (зокрема одяг персонажів ведучих і так далі) зображені 

саме так? 

7. Що говорять нам ці предмети про персонажів, їхній спосіб життя, їхнє 

ставлення одне до одного? 

8. Про що говорить мова персонажів? 

9. Чи можете ви згадати епізоди цього медіатексту, де події розказані/побачені 

очима того або іншого персонажа? 

10. Яка роль світла, кольору, звуку, музики в медіатексті? 

11. Чи можете ви виділити цінності, яких дотримуються автори конкретного 

медіатексту?



Аудиторії медіа
1. Які, по-вашому, припущення творців цього медіатексту про аудиторію? 

Ч

2. и розраховують вони на «свою» аудиторію? 

3. Як ви визначили б цільову аудиторію цього медіатексту? 

4. Чи містить медіатекст маніпуляцію аудиторією? 

5. Чи сприяє медіатекст будь-якій ворожнечі, ненависті? 

6. На вік якої аудиторії розрахований цей медіатекст? 

7. Для яких груп населення він важливіший? 

8. Яка типологія аудиторії медіа? 

9. З яких причин аудиторія може віддати перевагу цьому медіатекстові? 

10. Змінилися ваші симпатії до персонажів в ходу розвитку сюжету цього 

медіатексту? 

11. Які відчуття викликав у вас цей медіатекст? 

12. Які здібності, уміння потрібні людині, щоб кваліфіковано аналізувати 

медіатекст?



Репрезентації медіа
1. Які соціальні групи або проблеми подані в цьому медіатексті? 

2. Яке значення для розуміння сюжету має назва цього медіатексту? 

3. Як автори цього медіатексту намагаються довести, що повідомляють 
правду? 

4. Як автори намагаються добитися ефекту «достовірності»? Чи містить цей 
медіатекст приховані підтексти, неправдиву інформацію? 

5. Які політичні, соціальні та культурні настрої відбиваються в поглядах і 
вчинках персонажів? 

6. Які причини дій, поведінки персонажів цього медіатексту? 

7. Кому симпатизують автори цього медіатексту? 

8. Як вони дають аудиторії це зрозуміти? Чому ви зробили такий висновок? 

9. Які ключові епізоди цього медіатексту? 

10. Чому ви вважаєте їх ключовими? 

11. Як ви думаєте, що відібрано, щоб вийшов саме такий кадр?



Творчі завдання
1. Складання асоціативного ряду до категорій "фільм", "роман", "п'єса", 

"телепередача“.

2. Порівняння двох кадрів (двох фотографій, малюнків), в яких одна і та ж 

сцена зображена в різних ракурсах. 

3. Аналіз кадру (фотографії, плаката, рекламного постера) з точки зору того, 

що там відбувається. 

4. Придумування продовження до тієї чи іншої ситуації, що міститься в 

медіатексті .

5. Читання короткої розповіді. Міркування над тим, які зміни в сюжеті чи 

деталях розповіді сприятимуть кращій його екранізації.

6. Моделювання сюжетних стереотипів.

7. Ознайомлення з першим (або фінальним) епізодом медіатексту з 

наступною спробою передбачити подальші дії.

8. Читання сценарного рядка (наприклад: "Він сидить біля багаття й читає 

лист, потім кидає його у вогонь"). Підготовка серії кадрів "екранізації" 

цього сценарного рядка дні події. 



МЕСЕДЖ

• МЕСЕДЖ – ПОСЛАННЯ

• ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

• ЩО ХОЧУТЬ СКАЗАТИ

• Інформація – те що виходить

• Комунікація – те що доходить



НОВИНА

• Підготуйте повідомлення про факти голоду

• В газеті «Правда України» (1933)

• Chicago Tribune ( 1934)

• «Правда України» (1963)

• «Літературна газета» ( 1989)



Вправа 1



КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ДО АНАЛІЗУ 

МЕСЕДЖІВ
АУДОТИРІЯ І 

АВТОРСТВО

АВТОРСТВО Хто створив ці меседжі?

МЕТА Чому воно створено?Яка цільова аудиторія 

(та звідки ви це знаєте)?

ЕКОНОМІКА Хто за це заплатив?

ВПЛИВ Хто може дістати користь від цього ме-

седжу? Кому він може завдати шкоди? Що 

це повідомлення означає для мене?

РЕАКЦІЯ Які можуть бути мої дії у відповідь на ці 

меседжі?

МЕСЕДЖІ І 

ЗНАЧЕННЯ

ЗМІСТ Про що це (й що вас змушує так думати)?

Які ідеї, цінності, інформація та/або погляди 

очевидні/імпліцитні?

Про що не говориться у цьому повідо-

мленні, що було б важливо знати?

ТЕХНІКИ Які техніки використовуються?

Чому використовуються саме ці техніки?

Яким чином вони передають меседжі?

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Як можуть різні люди зрозуміти ці меседжі 

по-різному?

Яка моя інтерпретація цього, та що я ді-

знаюся про себе зі своєї реакції або ін-

терпретації?

ІІРЕДСТАВ-

ДЕННІСТЬ

РЕАЛЬНІСТЬ

КОНТЕКСТ Коли це зроблено?

Де або як ним поділилися з публікою?

НАДІЙНІСТЬ Чи це факт, думка, чи щось інше? Якою

мірою меседж гідний довіри (та що змушує

вас так думати)?

Які джерела інформації, думок, припущень?



Посібник «Медіаграмотність на 

уроках суспільних дисциплін»

• 1. Медіа, медіаосвіта і медіаграмотність

• 2. Критичне мислення: базові методики

• 3. Новинна грамотність

• 4. Україна в боротьбі за національну 

незалежність у 1917-1920 рр. 

• 5. Українізація



Посібник «Медіаграмотність на 

уроках суспільних дисциплін»

• 6. Геноцид, якого не було. Що не помітили радянські ЗМІ: 

голодомор в Україні

• 7. Світова війна для українського народу: поміж тоталітарними 
ідеологіями

• 8. Нацизм і пропаганда. Пропаганда – як ретранслятор ідеології

• 9. Конфлікти

• 10. Історія кохання   під сталінськими зірками 

• 11. Людина і індивідуальність. Субкультури



ТРАВМА ІСТОРІЇ

• Завжди будуть намагання спотворити історію чи 

певні події. Запобігти цьому можна лише через 

освіту та публічну роботу з історією”.

Ян Томбінський, голова Представництва 

Європейського Союзу в Україні з 2012 р. 


