
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ»

ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АУП
у 2021 році



ЗМІСТ

1. Місія організації
2. Цілі організації
3. Послуги, які надає організація
4. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні

факти)
5. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда
6. Основні проєкти 2021
7. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)
8. Інформація про донорів
9. Контактна інформація



МІСІЯ

Академія української преси сприяє поінформованому та критичному споживанню
медіа українським суспільством та дотриманню стандартів
соціально-відповідальної журналістики в Україні.

Благодійний фонд «Академія Української преси» (АУП) є неприбутковою,
неурядовою та незалежною організацією, заснованою у 2001 році на базі Центру
вільної преси (1995 рік). Від 2010 року АУП першою серед неурядових організацій
в Україні започаткувала розвиток та впровадження медіаосвіти в країні.

Академія Української Преси була створена для перекваліфікації
журналістських кадрів. За роки існування Академія стала загальновизнаним
лідером у пострадянському просторі в галузі перепідготовки журналістів та
медіапедагогів, доказом чого є проведення фахівцями АУП численних тренінгів з
журналістами та фахівцями в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Казахстані, Киргизії, Молдові, Узбекистані та Таджикистані.



ЦІЛІ

- Підвищення кваліфікації українських журналістів
- Моніторинг контенту провідних українських медіа
- Впровадження медіаграмотності в Україні
- Переклад та видання для Бібліотеки масової комунікації та медіаграмотності



ПОСЛУГИ

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ пропонує:

- Проведення тренінгів із підвищення кваліфікації журналістів.
- Проведення навчання для медіаактивістів.
- Проведення престурів для журналістів провідних західних засобів масмедіа

в зоні конфлікту на Сході України.
- Переклад та розробку посібників з журналістики та медіаграмотності в

рамках «Бібліотеки масової комунікації та медіаграмотності».
- Проведення літніх шкіл та курсів для викладачів закладів всіх рівнів освіти,

які імплементують елементи медіаосвіти та медіаграмотності у викладання
своїх дисциплін.

- Розробку медіаосвітніх ігор (онлайн та офлайн).
- Моніторинг новин провідних каналів України.



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

За 2021 рік Академія Української Преси провела 394 заходи, більшість яких
була присвячена медіаграмотності.

З початком війни особлива увага АУП була приділена заходам в зоні
конфлікту. АУП першою почала проводити там заходи для журналістів та
медіаактивістів. У гарячу фазу конфлікту (з початку і до Мінських угод) АУП
провела 52 заходи у Донецькій та Луганській областях та продовжує активно
працювати там і зараз. Зокрема, від 2018-го до 2021-го у партнерстві з
Посольством США в Україні було проведено 14 прес-турів до України
(Київ-Донбас) для 54 журналістів провідних європейських медіа.

Від 2018 року по нинішній час за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за
Свободу та Фонду Конрада Аденауера проведено більш ніж 90 тренінгів із
підвищення кваліфікації для 1700 регіональних журналістів.

Крім того, у партнерстві з IREX і StopFake провели навчання у 2015-2016 роках
для 15 010 медіаактивістів, а з 2017 по 2020 роки у партнерстві з DW Akademie
для 34 400 медіаактивістів.

Три роки (з 2018) учні пілотних шкіл Нової української школи (3000 осіб)
навчаються за посібниками, де інтегрована медіаосвіта (українська мова,
інтегрований курс «Я досліджую світ»).

84 % вчителів, які викладають медіаосвіту та медіаграмотність, навчалися на
заходах АУП (опитування Інтерньюс-Нетворк, 2016 рік).

З 2002 р. дослідницькі колективи Академії Української Преси та Інституту соціології
НАН здійснюють проекти контент-аналізу програм телебачення, радіо, матеріалів
центральних та регіональних друкованих видань та інтернет медіа. На сьогодні
АУП провела понад 60 хвиль моніторингових досліджень на основі
контент-аналізу.

«Бібліотека масової комунікації і медіаграмотності АУП» (існує з 2003 р.)
налічує понад 100 видань для журналістів та медіапедагогів, у тому числі біля
50 перекладних видань для журналістів та медіапедагогів.

Академія підготувала 23 посібники з медіаграмотності, 12 з яких
рекомендовані Міністерством освіти і науки України (історія, мистецтво,
географія, біологія, фізика, хімія, спецкурси з медіаграмотності для дошкільної
освіти, початкової та загальної середньої школи, для позакласного навчання, для
освіти батьків тощо).

Також Академія Української Преси приділяє вагому увагу поширенню медіаосвіти
та медіаграмотності із застосуванням сучасних засобів, створюючи змістовні
веб-ресурси, серед яких:

- Портал медіаосвіти та медіаграмотності /medialiteracy.org.ua/, який
нараховує 50 тисяч постійних відвідувачів, серед яких переважають вчителі,

https://medialiteracy.org.ua/


викладачі та активісти медіаграмотності. Охоплення Порталу становить
150-200 тисяч осіб на місяць.

- Сайт АУП /aup.com.ua/, орієнтований в першу чергу на журналістів,
охоплює 25-30 тисяч осіб на місяць, серед яких 7 тисяч є постійними
відвідувачами

- Сторінка АУП у Facebook /facebook.com/aupfoundation/, за якою
слідкують 7 тисяч підписників, а охоплення її становить понад 100 тисяч осіб
на місяць.

- Тулбокс уроків медіаграмотності /https://toolbox.medialiteracy.org.ua//,
на якому публікуються вправи, в які інтегровані елементи медіаграмотності.
Ці вправи легко застосувати в уже існуючі шкільні та позакласні заняття.

Медіаосвітні ігри АУП. Адаптовано до українських реалій медіаосвітні
онлайн-ігри «Медіазнайко» https://www.aup.com.ua/Game/index.html та «Пригоди
Літератуса» https://www.aup.com.ua/mediaosv/onlayn-gra-prigodi-literatusa

Розроблено офлайн ігри - «365° за шкалою медіаграмотності»
https://www.aup.com.ua/365-game/ (може використовуватися також і онлайн) та
«Медіаграмотна Мафія» -
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PYBOqmtj4q_Oo8E3fvdkBLuP38MxEmA

http://aup.com.ua
http://facebook.com/aupfoundation
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/
https://www.aup.com.ua/Game/index.html
https://www.aup.com.ua/mediaosv/onlayn-gra-prigodi-literatusa/
https://www.aup.com.ua/mediaosv/onlayn-gra-prigodi-literatusa
https://www.aup.com.ua/365-game/
https://www.aup.com.ua/365-game/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PYBOqmtj4q_Oo8E3fvdkBLuP38MxEmAF


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ



ОСНОВНІ ПРОЕКТИ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

2021

НАЗВА ПРОЄКТУ ПЕРІОД ДОНОР
SG-R-UA-1854-13 01.01.2018 – по

теперішній час
Internews Network

Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна грамотність

01.10.2017
–15.03.2022

IREX

Престури для європейських
журналістів в Україну
(Київ-Донбас)

01.09.2019 – по
теперішній час

US Embassy

Підвищення рівня кваліфікації
журналістів та медіаграмотності
серед населення

12.01.2020 – по
теперішній час

Friedrich Naumann
Foundation for
Freedom

Програма підготовки тренерів з
медіаграмотності

1.06.2021 - по
теперішній час

Konrad Adenauer
Stiftung



ДОНОРИ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Проєкти здійснюються за фінансової підтримки:
USAID
Інтерньюз
Посольство Великої Британії в Україні
IREX
Н-ОСТ - Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung (Берлін)
Представництво в Україні Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу»
Представництво в Україні Фонду Конрада Аденауера
Посольство США в Україні
Посольство Федеративної Республіки Німеччина
Гете Інститут (Goethe-Institut)
MYMEDIA
Посольство Королівства Нідерландів в Україні
Міжнародний фонд “Відродження”
ІСАР / UNITER - Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського
почину «Єднання» (скорочено ІСАР «Єднання»)
Посольство Франції в Україні
Посольство Республіки Польща в Україні
Eurasia Foundation (Фонд Євразія)
Польський інститут в Києві
Швейцарське бюро співробітництва (ШБС) в Україні
Програма розвитку ООН в Україні
Фонд Ганнса Зайделя (ФРН)
Фонд Фрідріха Еберта (ФРН)
Фонд Гайнріха Бьоля (ФРН)
Представництво Європейського Союзу в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Академія Deutsche Welle
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)

https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://internews.in.ua/
https://www.gov.uk/government/world/ukraine.uk
https://www.irex.org/
http://www.n-ost.org/
http://www.ukrajina.fnst.org/Aktuell/773c/index.html
http://www.kas.de/ukraine/ukr/
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html
http://mymedia.org.ua/
http://ukraine.nlembassy.org/
http://www.irf.ua/
http://ednannia.ua/
http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-
http://www.kijow.msz.gov.pl/uk/root
http://www.eurasia.org/
http://www.polinst.kiev.ua/
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
http://hss.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=16&lang=uk
http://www.fes.kiev.ua/n/cms/
http://ua.boell.org/uk
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://www.osce.org/
http://www.dw.com/de/dw-akademie/%C3%BCber-uns/s-8101


ПАРТНЕРИ (Україна)
АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Міністерство освіти і науки України
- Національний проєкт з медіаграмотності “Фільтр”
- Комісія з журналістської етики
- Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса

Шевченка
- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.

Рильського Національної академії наук України
- Національна спілка журналістів України
- Фактчек проект «БезБрехні»
- Stopfake.org
- Незалежна медіа-профспілка України
- Вищі педагогічні університети; класичні університети, де готуються вчителі;

педагогічні коледжі
- Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
- Загальноосвітні навчальні заклади
- Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
- Національна платформа Форуму громадянського суспільства  Східного

Партнерства
- Маріупольський державний університет
- Національна спілка кінематографістів України
- Українська Асоціація Медіа Бізнесу (УАМБ)
- Незалежна асоціація телерадіомовників
- Газета «Дзеркало тижня»
- Центр Громадянських Ініціатив (ЦеГрІн)
- Громадське телебачення Донбасу



МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

- Шведський інститут FOJO
- Центр медіаініціатив (Вірменія)
- Представництво Internews Network в Центральній Азії
- Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Кишинів, Молдова)
- Товариство білоруської школи (АУП надає консультації щодо впровадження

медіаосвіти)
- Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
- Міжнародний центр журналістики (Берлін)
- Вільний університет Берліна
- Фінська асоціація медіаосвіти
- Дортмундська міжнародна мережа освіти і зустрічей  (ІBB Dortmund GmbH)
- Factcheck.kz | Право на правду
- Medianet (Міжнародний центр журналістики) (Казахстан)
- The European Foresight Monitoring Network (EFMN)
- Центр розвитку сучасної журналістики республіки Узбекистан
- Media Development Fund (MDF) (Фонд розвитку медіа) (Грузія)
- Центр підтримки ЗМІ (Киргизстан)
- Балтійський центр медіадосконалості (Baltic Centre for Media Excellence)

(Молдова)
- Outride.rs (Польща)



АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

КОНТАКТИ

Київ, 04053, вул. Межигірська, 24,
2 поверх, офіс 4

Тел.: (+38 067) 372 27 33
Електронна скринька: info@aup.com.ua

Фейсбук: facebook.com/aupfoundation
Сайт: aup.com.ua

Портал медіаграмотності: medialiteracy.org.ua

mailto:info@aup.com.ua
https://www.facebook.com/aupfoundation
https://www.aup.com.ua/
https://medialiteracy.org.ua/

