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На сучасному етапі в Україні гостро  постало питання формування 
медіаграмотності, адже  саме від якості отримуваної інформації залежить 
наше майбутнє, й майбутнє нашої держави. Процес  споживання інформації є 
невід’ємною складовою нашого життя. На сьогодні актуальність 
медіаосвіти визначається не лише рівнем інформатизації суспільства, але й 
глобалізаційними змінами у застосуванні медіазасобів, що зробило наше 
сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його подають у 
медіапросторі. 

«Медіаграмотність - це необхідне вміння для сучасної особистості, - 
виокремила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час презентації 
проекту „Вивчай та розрізняй (Learn to Discern)“ - це перша в своєму роді 
ініціатива із інфомедійної грамотності для ЗЗСО. - Ця програма має на меті 
сформувати в учнів України навички критичного мислення, що необхідні, аби 
не піддаватися впливу дезінформації та пропаганди». 

 «Для виживання нашої держави дуже важливо, щоб громадяни вміло 
критично мислити, - сказала вона. - Ми мусимо відверто собі сказати, що 
метою пересічної школи ніколи не було навчити критично мислити. Адже 
критично мислити означає, що людина вміє ставити запитання, а не приймає 
просто так на віру. Традиція ж пострадянської школи - знати правильну 
відповідь на запитання. Ми зараз змінюємо цю парадигму.  

Медіаграмотність — це необхідне вміння для сучасної особистості: ми 
підкреслюємо це і в концепції Нової української школи, і у законі „Про 
освіту“». 

Мета навчального семінару: сприяння становленню ефективної системи 
наскрізної медіаосвіти в Україні для забезпечення загальної підготовки дітей 
та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіасистемою: 

• урізноманітнення форм організації освітнього процесу засобами 
медіаосвіти  (комп’ютерна грамота, дитяча журналістика, показ навчальних 
відеопрезентацій та мультфільмів, прослуховування аудіо записів); 
використання методів і прийомів; створення умов для полегшення набуття 
учнями освітніх компетенцій. 

• Інтегрування медіаосвіти в освітній процес ЗО (Робота з педагогами.  
Робота з дітьми. Взаємодія з батьками). 

Завдання: актуалізація інноваційного освітнього напрямку формування 
медіакомпетентностей: презентація медіаосвіти як процесу всебічного 
розвитку та інструментарію формування безпечного використання 
інформаційних ресурсів,  медіатворчості з метою формування у неї 
медіаграмотності. 

Очікувані результати: подальша вмотивованість у медіаосвіті бажання 
учасників розвивати власні медіакомпетентності, формувати медіагігієну та 
впроваджувати  медіаграмотність у освітню діяльність. 

 



                                                                                    

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 
Вітальне слово  
Котеленець В. Д., директор ОЗНВК "Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей" 
 
Науково-методичні та психолого-педагогічні засади впровадження 
моделі наскрізної медіаосвіти 
М. О. Сташенко, завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського 
ІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент. 
  
Поняття медіаграмотності. Медіаосвіта в Україні  
О. В. Рудь, старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО 
 
Практична складова: (Інтерактивні форми та методи в процесі 
викладання медіаграмотності. Медіаграмотна дитина.  Вплив медіа на 
розвиток особистості: підготовка дітей до ефективної взаємодії із 
сучасним інформаційним середовищем шляхом формування їх 
медіакомпетентності): 

 Основна інформація про курс: «Вступ до медіаосвіти та 
медіаграмотності.  Вправа «Глечик». Відео про медіаосвіту (ролик 
переможця дитячого проекту «Я у медіапросторі») Короткий аналіз.  

 «Моє медіаполе». Робота в малих групах . 
  Факт – судження – оцінка. Робота з практичними кейсами. 

Медіастандарти. Групова вправа «Створюємо за стандартами». Вимоги 
до інформаційних жанрів. 

 Мозговий штурм «Причини порушення журналістських стандартів».  
Джинса – цензура – самоцензура.  

 Маніпуляції в медіа: презентація, міні-лекція, робота з медіа-кейсами. 
Гра «Телефакс». Типи транслювання інформації. 
Власники медіа: презентація, робота в малих групах – гра «Купуємо 
медіа». 

Фактчек - формат журналістики контролю.  
 Міні лекція: Базис концепту фактчек (спрямованість, використання 

джерел, об'єктивність, вердикти).  

Реклама. Пропаганда: Міні лекція: Види реклами. Особливості рекламних 
кампаній. Робота в групах з визначення видів реклами та маркерів 
ідентифікації на прикладах пропаганди. Практична робота з відеокейсами 
сучасної реклами. 



                                                                                    

Види медіа-маніпуляцій пропаганди у медіатексті: робота в групі за 
принципом mind-map. 

Безпека в інтернеті. Соціальні мережі. Пам’ятка МОН України «Безпека 
дітей в інтернеті». Презентація онлайн-інструментів «Про інтернет».  

Рефлексивні методи Б. Блума «Намалюй собачку».Метод візуалізації. 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ: Гра «Медіазнайко», «Медіаграмотна 
місія»… 

Основні висновки. 
Мозковий штурм. 
Метод «Ментальні карти» Що повинен знати? Що повинен уміти? Якими 
якостями володіти?  

 Піраміда навчання Блума. 
Гра «Глечик» (повертаємось до початкових очікувань). 
 
ОЗНВК "Колківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей" у Всеукраїнському 
експерименті «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику». 
 О. В. Клепанчук,  практичний психолог ОЗНВК "Колківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей" 

 

 


