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«Медіаграмотність - це необхідне вміння для сучасної особистості, - 
виокремила Міністр освіти і науки України (2014 -2019 рр.) 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“». 

На сьогодні актуальність медіаосвіти в освітньому середовищі 
визначається не лише тим рівнем інформатизації, що досягло суспільство, але 
й тим, що глобалізаційні зміни в застосуванні медіазасобів зробили наше 
сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його подають у 
медіапросторі. Особливої ваги це питання набуває нині при реалізації, 
прийнятої у 2016 році Президією Національної академії педагогічних наук 
України нової редакції Концепції впровадження медіаосвіти та нового 
Державного стандарту початкової освіти, що містить курс навчання 
медіаграмотності, згідно яких школярі мають засвоїти навички зі 
сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в 
текстах різних видів та медіатекстах.  

Завдання тренінгу: для успішного інтегрування медіаосвіти в освітній 
простір педагоги закладів освіти формують навички медіаграмотності, 
аналізують специфіку журналістських стандартів, виробляють уміння 
вирізняти факти, судження та їх оцінки. Працюючи у групах, навчаються 
виокремлювати ознаки маніпуляції, пропаганди, фейків у медіапросторі та 
знайомляться із елементами фактчейкінгу (роблять спроби самостійних 
вердиктів). 

Тренінгові форми роботи і створюють дружню, комфортну атмосферу 
навчального заняття6 через власний досвід дозволяють учасникам самостійно 
аналізувати і виявляти шляхи маніпулятивних, фейкових і пропагандистських 
впливів сучасного медіаконтенту на споживача інформації. А запропоновані 
тренером інтерактивні форми спонукають учасників вийти «за межі» 
стандартного мислення, щоб об’єктивно і критично аналізувати медіатексти. 
Очікуваним результатом тренінгу є подальша вмотивованість у медіаосвіті 
бажання учасників розвивати власні медіакомпетентності, формувати 
медіагігієну та долучати до процесу медіаосвіти учнівську молодь закладів 
освіти. 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ 
День 1        12.00-12.30 - Реєстрація учасників 
Модуль 1  12.30. – 12.45 

Вступ. Міні лекція: Вправа «Глечик».  
Основна інформація про курс: «Медіаосвіта та  
медіаграмотність:освітні категорії та виклик часу» 
Презентація «Медіаосвіта. Про що це». 

12.45-13.00.   Кава-пауза 
13.00-14.30
Знайомство-айсбрейкер, очікування.  
Відео про медіаосвіту (ролик переможця дитячого проекту 
«Я у медіапросторі»). Короткий аналіз.  
КОНТРАКТ групи. «Дерево очікувань. Основи понятійного апарату. 

14.30 – 15.00  Перерва 

Модуль 2  15.30 -  17.30 
Робота (знайомство, аналіз) з видами інформації 
Медіатекст. 
Рефлексивні методи Б. Блума. 
Метод візуалізації. Моє медіаполе. 
Вправа «Інформаційне село». 
Мозковий штурм «Що ми отримуємо з медіа?». 
Що таке інформація. Види інформації.  
Аудиторія медіа. Робота в малих групах. Презентації газет, 
зроблених групами, обговорення результатів. 

День 2
Модуль 3    13.00- 14.20 

Медіастандарти. Групова вправа «Створюємо за стандартами». 
Вимоги до інформаційних жанрів. 
Факт – судження – оцінка. Робота з практичними кейсами. Групова 
вправа: «Сніжинка». 
Мозговий штурм «Причини порушення журналістських стандартів». 

14.20-14.30 - Кава-пауза
14.30-16.00
Джинса – цензура – самоцензура. Робота з практичним кейсом. Типи 
транслювання інформації. 
Маніпуляції в медіа: презентація, міні-лекція, робота з медіа-кейсами. 
Власники медіа: презентація, робота в малих групах – гра «Купуємо 
медіа». 



День 3 

Модуль 4 
16.00. – 18.00 
Фактчек - формат журналістики контролю  
Міні лекція: "  Базис концепту фактчек (спрямованість, 
використання джерел, об'єктивність, вердикти)".  
Відмінності фактчекінга і верифікації. 
Міні лекція: "  Вердиктна лінійка в фактчекінгу, критерії вердиктів". 
Робота в групах (10 хвилин, 4 групи): кожна група прописує критерії 
одного з 4 вердиктів. Резюме групової роботи. 

Модуль 5 

13.00- 14.00
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 політичної реклами. 
Види медіа-маніпуляцій пропаганди у медіатексті: робота в групі 
за принципом mi nd -map. 

Модуль 6   14.20-15.20 
Безпека в інтернеті. Соціальні мережі. 
Пам’ятка МОН України «Безпека дітей в інтернеті». 
Презентація онлайн-інструментів «Про інтернет». Робота в онлайн-
мережі (виконання вправ учасниками) 

15.20 – 15.30  Перерва 

Модуль 7  15.30-16.30 
Інтерактивні форми та методи в процесі викладання 
медіаграмотності. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ: 
Гра «Медіазнайко», «Медіаграмотна місія»….. 
Кого навчаємо? Особливості навчання дорослих.  
Метод Колба. Візуалізація. Гра 9 крапок 

Модуль 8  16.30-18.00 

Підсумовування. Гра-тест  «Медіаграмотна місія» 
Створення проекту «Створюємо за стандартами» 
Вправа «Кошик» 
Метод шеррінга: Гра «Глечик» (повертаємось до початкових 
очікувань). 
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 

14.00 – 15.20 Кава-пауза 




