
 

 

Тренінг «Практична медіаграмотність» 

    М. Харків 

     

22 квітня 2015 року 

9.30-10.00 Реєстрація.  Кава. 

10.00-10.30 
 

Вітальне слово. Мета та завдання тренінгу. 
 представник  Програми  Бібліоміст-IREX 
Оксана Волошенюк, виконавчий директор Академії  української  преси 
Знайомство. Очікування учасників. 
Людмила Гуменюк, медіатренер 
 

10.30-12.00 Медіаграмотність  як життєво  необхідна навичка в сучасній Україні. Як 
медіа встановлюють «порядок денний». 
Людмила Гуменюк 

12.00-13.00 Медіа, інвестори й держава: що кому належить на медіаринку? 
Своєрідність інформації як товару: що продають медіа. Чи є різниця між 
медіапродуктом та консервою?   
Людмила Гуменюк 

13.00-14.00 Обід 

14.00-15.30 Cтруктура українського медіаринку. 
Практична вправа «Знайди першоджерело  повідомлення (власника 
медіа)». 
Людмила Гуменюк 

15.30-15.45 Перерва  

15.45-17.15 Новинна грамотність. Стандарти подання інформації. Як перевірити 
достовірність та неупередженість інформації. «Техніка безпеки»  під час 
роботи з джерелами.  
Людмила Гуменюк 
 

17.00–18.00 Проекти практичної медіаграмотності в Україні: StopFake. 
Як користуватись  навчальним модулем  «Практична 
медіаграмотність» 
Людмила Гуменюк 

18.30-19.00 Вечеря ( для учасників, які проживають у готелі)  
 

 

23 квітня 

08.30-9.00 Сніданок ( для учасників, які проживають  в готелі) 
 

9.00-10.30 Інформаційні війни: як врятуватися від пропаганди або  чому вдається 
маніпулювати громадською свідомістю. 
Практичні вправи: аналіз та систематизація методів та прийомів  впливу 
на масову свідомість: політична реклама, пропаганда,  маніпуляції . 



 
Валентина Потапова, медіапедагог 
 

10.30-10.45 Перерва на каву 

10.45-12.15 Практична вправа: основи критичного мислення як попередження від 
впливу пропаганди та маніпуляцій в мас-медіа.  
Валентина Потапова 
 

12.15-13.00 Обід 

13.00-14.00 Презентація практичних посібників та ресурсів  з медіаосвіти: Україна. 
Світовий досвід просування медіаграмотності у бібліотеці: моделі та 
практики. 
Оксана Волошенюк 

14.00-14.45 З досвіду організації роботи дискусійного клубу 
 Валентина Потапова 

14.45-16.00 Дискусія: «Як сьогодні просувати медіаграмотність у бібліотеці: залучення 
користувачів та налагодження партнерства». 
Підсумки школи. Вручення сертифікатів. 
 Оксана Волошенюк 
Людмила Гуменюк 
Валентина Потапова 
 

16.00 Від’їзд учасників 
 

Викладачі: 

Гуменюк Людмила, директор Центру  медіареформ, медіатренер, експерт з медіаосвітніх питань, 

магістр політичної комунікації  Шефілдського університету. В 2005-2008 рр. 

провела низку досліджень на тему медіареформ в Україні, ефективності 

комунікативних стратегій та медіапроектів на замовлення різних інституцій, 

включно з Посольством Великої Британії, DFID, Фондом ім. Фрідріха Еберта, 

Національним Демократичним Інститутом (NDI). 

Потапова Валентина, медіапедагог,  має багаторічний досвід проведення Клубу документального 

правового фільму, автор посібника «Как организовать дискуссию по фильму». 

Волошенюк Оксана, директор АУП, провідний мистецтвознавець відділу кіно та телебачення ІМФЄ ім. 

М.Рильського, співавтор програми «Медіаосвіта», навчально-методичного 

комплексу «Медіаосвіта ( медіаграмотність)» та підручника «Медіаосвіта і 

медіаграмотність»,  5 навчальних програм з медіаграмотності, затверджених 

МОН – для 2-4 класів, 8(9) класу, 10-11 класу, педагогогічних ВНЗ, студентів 

педкоджів;  співавтор і науковий редактор навчально-методичного посібника 

«Конспект для вчителя. Основи медіаграмотності 8 (9) клас». 


