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Медіаосвіта
в Україні впроваджується в межах:

Загальної середньої освіти

Позашкільної освіти

Освітніх програм підвищення кваліфікації 
педагогів

Професійної підготовки спеціалістів у галузі 
соціальної комунікації

Неперервної самостійної медіаосвіти

особистості



© Дегтярьова Г.А.

КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ

• схвалена Постановою                         

Президії Національної академії 

педагогічних наук України                   

20.05.2010 р., протокол № 1-7/6-150

• нова редакція підготовлена Інститутом

соціальної та політичної психології і

затверджена Президією Національної

академії педагогічних наук 21.04.2016 р. 
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Головною метою Концепції

• є сприяння розбудові в Україні 
ефективної системи медіаосвіти 
заради забезпечення всебічної 
підготовки дітей і молоді до безпечної 
та ефективної взаємодії із сучасною 
системою медіа, формування у них 
медіаобізнаності, медіаграмотності
й медіакомпетентності відповідно до 
їхніх вікових та індивідуальних 
особливостей.
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Практичним втіленням Концепції

• Стало проведення експериментального етапу
в 2010-2016 рр. в загальноосвітніх шкільних закладах 
(близько 200). 

• Наукове керівництво здійснювалося ІСПП. 

• Викладання предмету «Медіакультура»  розпочалося
в 10 класі. 

• З 2011 р. зусиллями педагогів-ентузіастів започатковуються
регіональні експерименти з упровадження медіаосвіти. 

• У серпні 2017 р. розпочався Всеукраїнський 
експеримент «Стандартизація наскрізної соціально-
психологічної моделі масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»  на базі 
навчальних закладів України на 2017-2022 рр.  (наказ 
МОН України №1199 від 18.08.2017).
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Лідери громадського

медіаосвітнього руху

• Академія української преси (АУП) –
неприбуткова, неурядова та незалежна
організація, розташована в Києві та 
представлена в регіонах,

• «Детектор медіа» (екс-«Телекритика»),

• StopFake. 
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Роль АУП 

в упровадженні медіаосвіти: 

• формування та підтримка групи лідерів-
медіапедагогів для початкової, середньої та 
вищої освіти; 

• підготовка навчальних посібників для різних
аудиторій; 

• залучення світового досвіду з впровадження
медіаосвіти; 

• створення можливостей для пожиттєвої
медіаосвіти в партнерстві з бібліотеками та 
громадським сектором. 
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За ініціативи АУП

• Відбулося більше 90 навчальних заходів з
медіаосвіти.

• 11 літніх та одна зимова школи медіаосвіти і
медіаграмотності. 

• 84 % вчителів, які викладають МО І МГ, 
пройшли навчання на навчальних заходах 
АУП. 

• 2012 р. створено портал «Медіаосвіта та 
медіаграмотність» 
(http://www.medialiteracy.org.ua/). 

http://www.medialiteracy.org.ua/
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• Випускниками Першої і Другої літньої школи
медіаосвіти стали викладачі ОІППО, 
які у свою чергу започаткували курси
з медіаосвіти і медіаграмотності для слухачів
курсів підвищення кваліфікації у вишах
(від 2-4 год. лекцій до 28 год.) 

• У 2015/16 рр. базові знання з МО і МГ 
отримали 35 826 слухачів регіональних ОІППО 
(директори, заступники з НВР, учителі всіх
категорій, бібліотекарі, методисти).
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http://www.aup.com.ua/
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• З 2010 року працює

портал Mediasapiens
(http://osvita.mediasapiens.ua/), 

мета якого сприяти становленню

демократичних, вільних та 

професійних медіа в Україні та 

формуванню критичного мислячого

та обізнаного медіаспоживача. 
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Результати опитування
Київського міжнародного інституту соціології

на замовлення «Детектора медіа» (березень 2016)

На запитання: «Чи вважаєте ви, що
потрібно запровадити навчання
з медіаграмотності?» 

• 45% громадян відповіли, що курс має бути 
запроваджений у школах, 

• 40% вважають, що він необхідний у вишах, 

• 27,8% відповіли, що потрібні широкі
просвітницькі кампанії
з медіаграмотності для дорослих, 

• 12,1% не вважає, що потрібне навчання
з медіаграмотності.
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МедіаДрайвер – твій навігатор 

у світі медіа (http://mediadriver.online/)
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Дистанційний навчальний курс та 

онлайн гра для медіаграмотних громадян
(IREX спільно з АУП): 
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Результати партнерства 
громадського сектору з МОН України

• до десяти ключових компетентностей 
у межах освітньої реформи ввійшла
інформаційно-цифрова
компетентність, яка «… передбачає
впевнене, а водночас критичне
застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для 
створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією на роботі, в публічному
просторі та приватному спілкуванні» та 
навички з інформаційної й медіа-
грамотності.  
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Результати партнерства громадського

сектору з МОН України

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.02.2018 №87)

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНСЬКА МОВА (ЧИТАННЯ)

• Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає 

формування в учнів умінь аналізувати, 

інтерпретувати, критично оцінювати інформацію 

в медіатекстах та використовувати її, створювати 

прості медіапродукти.
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Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

1 клас

• сприймає прості медіапродукти (світлини, комікси, дитячі журнали 

тощо);

• бере участь в обговоренні змісту і форми медіапродуктів;

• висловлює свої думки й почуття з приводу простих медіатекстів

2 клас

• сприймає прості медіапродукти;

• обговорює зміст і форму простих медіатекстів, розповідає, про що 

в них ідеться;

• визначає, кому і для чого призначений медіатекст;

• пояснює зміст вербальної і невербальної інформації 

в медіапродуктах;

• висловлює свої враження від змісту і форми медіапродукту;

• створює прості медіапродукти (листівка, sms-повідомлення, фото, 

колаж, комікс тощо) з допомогою інших 

Учень / учениця:
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Основні вектори

викладання/упровадження
медіаосвіти і медіаграмотності

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНСЬКА МОВА (ЧИТАННЯ)

• Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на 
формування в молодших школярів умінь сприймати, 
аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та 
використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, 
спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній 
формах заради досягнення певних життєвих цілей.

• Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів 
повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й 
опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, 
висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати 
художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-
чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 
прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, 
працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати 
її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 
практичному досвіді. 
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Перешкоди упровадження
медіаосвіти в освітню систему: 

1. Недостатність системної підтримки
упровадження медіаосвіти в 
варіативну/вибіркову частину навчально-
освітніх програм з боку МОН України, 
особливо в контексті реформування освіти. 

2. Недостатня кількість та інструменталізація
навчально-методичних посібників. 

3. Недостатня кількість і рівень підготовки
фахівців. 

4. Відсутність медіа для школярів.  

5. Відсутність легальної медіатеки. 
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Чільні донори у сфері МО і МГ 

• Програма У-Медіа Інтерньюз-Нетворк, 

• Міжнародний фонд «Відродження»,

• Польський Інститут в Києві, 

• Програма Матра Міністерства закордонних
справ Королівства Нідерландів, 

• Фонд Східна Європа, 

• Посольство Чеської Республіки в Україні
(Міністерство закордонних справ Чеської
Республіки), 

• DANIDA / Mymedia,

• IREX.
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Державні інституції, дотичні

до упровадження МО і МГ 

• Міністерство освіти і науки України,

• Міністерство культури України, 

• Міністерство молоді та спорту 

України
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Головні завдання медіаосвіти 

у професійній підготовці педагога 

полягають у сприянні формуванню:

• медіаімунітету особистості;

• рефлексії й критичного мислення 
як психологічних механізмів медіа-

інформаційної грамотності;

• здатності до медіатворчості;

• спеціалізованих аспектів 
медіакультури.
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Мета КВНЗ “Харківська

академія неперервної освіти”

• підготувати педагогічних працівників

у системі післядипломної освіти

до інноваційної діяльності щодо

запровадження медіаосвіти

в навчально-виховний процес

закладів освіти Харківського

регіону.
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Очікувані 

результати:

• Створення системи роботи щодо підготовки
медіапедагогів в курсовий (атестаційний) період та
самоосвіти педагогічних працівників у міжкурсовий
(міжатестаційний) період для впровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес закладів
освіти Харківської області.

• Формування медіакомпетентності педагогів, яка
дозволить здійснювати медіаосвітню діяльність в
аудиторії різного віку для розвитку медіакультури та
медіа-інформаційної грамотності у вихованців
дошкільних і позашкільних загальноосвітніх
навчальних закладів, в учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, та забезпечення їхньої
підготовки до ефективної взаємодії із сучасним
інформаційним середовищем.



© Дегтярьова Г.А.

Модель 

підготовки медіапедагогів

Харківського регіону 

в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

Модель.doc
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Завдання, 
що висуваються перед науково-педагогічними 

працівниками Академії:

• викликати у педагогів особистісну та професійну
зацікавленість питаннями медіаосвіти, усвідомлене
бажання навчати учнів/вихованців елементів медіа-
інформаційної грамотності (емоційний компонент);

• показати педагогічним працівникам можливі шляхи
медіаосвіти школярів/вихованців (стратегічний
компонент);

• забезпечити педагогів методичними та дидактичними
матеріалами для використання в навчально-
виховному процесі (методичний компонент);

• ознайомити з інформаційними ресурсами з питань
медіаосвіти, що можуть бути використані в подальшій
роботі (інформаційний компонент).
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Введення тем в освітні програми підвищення кваліфікації

Інформування на курсах підвищення кваліфікації

Спецкурс для педагогів

Розробка науково-методичного забезпечення впровадження 
медіаосвіти

Організація роботи тимчасових творчих колективів (ТТК)

Проведення семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів для  
педагогів

Напрями діяльності Академії щодо впровадження 

медіаосвіти та формування медіа-інформаційної 

грамотності учасників навчально-виховного процесу
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Напрями діяльності Академії

щодо впровадження медіаосвіти та формування 

медіа-інформаційної грамотності учасників 

навчально-виховного процесу:

Введення тем в освітні програми підвищення 
кваліфікації:

• "Поняття медіаосвіти" (2 год), "Шляхи формування 
медіакомпетентності школярів" (2 год) для вчителів 
української мови та літератури (поглиблене 
вивчення);

• "Медіаосвіта. Шляхи формування 
медіакомпетентності школярів " (2 год) для вчителів 
української мови та літератури, зарубіжної 
літератури; 

• "Теоретичні основи та практика впровадження 
медіаосвіти в навчальному закладі" (2 год) для 
шкільних бібліотекарів;

•«Шляхи створення розвивального інформаційного 
середовища для дитини дошкільного віку» (2 год) 
для вихователів, вихователів-методистів, завідувачів 
ДНЗ.
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Напрями діяльності Академії

щодо впровадження медіаосвіти та формування 

медіа-інформаційної грамотності учасників 

навчально-виховного процесу:

Інформування на курсах підвищення кваліфікації для 
директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-
виховної роботи, завідувачів ДНЗ про Всеукраїнській 
експеримент щодо впровадження медіаосвіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах і заходи щодо 
підготовки медіапедагогів у ХАНО 

Спецкурс для педагогів дошкільних, позашкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладів "Формування 
медіаграмотності педагогічних працівників"                     
(36/24/18 год) 

Розробка науково-методичного забезпечення 
впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес
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Напрями діяльності Академії

щодо впровадження медіаосвіти та формування 

медіа-інформаційної грамотності учасників 

навчально-виховного процесу:

Організація роботи тимчасових творчих колективів 
(ТТК) із питань  впровадження медіаосвіти

Проведення семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів                        
для  педагогів, які беруть участь в експериментальній 
роботі з впровадження медіаосвіти
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Спецкурс для педагогічних працівників позашкільних, 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 

«Формування медіаграмотності педагогів» 
(2012 р., автор-укладач Дегтярьова Г.А.).

Мета спецкурсу – підготовка
медіаграмотних педагогічних працівників
шляхом формування у них певних знань і
умінь з основ медіаосвіти,
медіапедагогіки та аудіовізуальної
грамотності щодо розв’язання сучасних
медіапедагогічних проблем, розуміння
ролі та значення медійного світу у
професійному та особистісному
становленні людини.
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Складові навчальної програми спецкурсу 

«Формування медіаграмотності педагогів»

Розділ І. «Теоретичні 
основи 

медіаграмотності»

Розділ ІІ. «Практична 
медіалогія» 

«Діагностико-
аналітичний модуль»

• «Медіаосвіта (медіаграмотність) як 
складова педагогічної науки»

• «Кіноосвіта та сучасна екранна 
культура»

• «Журналістські стандарти»

• «Медіаосвіта як засіб розвитку 
критичного мислення»

•«Негативні соціальні тенденції, що 
створюють мас-медіа»

•«Психолого-педагогічні аспекти 
застосування ЗМІ в освіті»

•«Медіа в навчально-виховному процесі 
освітніх закладів»

•«Медіакомпетентність особистості» 

•«Нові медіа, їх вплив на особистість»
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Заняття на спецкурсі 
«Формування медіаграмотності педагогів»
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Розробка науково-методичного забезпечення 

для підготовки педагогів до впровадження медіаосвіти

Підготовлено 

науково-методичний посібник
«Формування медіаграмотності

педагогів», 

який рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України як навчально-

методичний посібник для організаторів 
та викладачів післядипломної 

педагогічної освіти, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і методистів системи 
післядипломної педагогічної освіти

(лист № 1/11-17899 від 11.11.2014 р.)
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Розробка науково-методичного забезпечення 

для підготовки педагогів до впровадження медіаосвіти

Розроблено 

навчально-методичний посібник 

«Підготовка вихователів 

дошкільних навчальних закладів 

до створення для дітей 

безпечного інформаційного 

середовища» 

(автор Коченгіна М. В., 2015)

Харківська академія неперервної освіти 

Підготовка вихователів 
дошкільних навчальних закладів

до створення для дітей
безпечного інформаційного 

середовища 

Навчально-методичний посібник

Харків
2015
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Розробка науково-методичного забезпечення 

для впровадження медіаосвіти в дошкільні, 

позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2013 року Програма «Основи медіаграмотності: 

взаємодія з медіа» для учнів 1-4 класів початкової 

школи, подана від Харківської області на 

конкурс зі створення авторської програми 

«Основи медіаграмотності» для початкової школи                      
(1-4 класи), 

була визнана одним із двох переможців конкурсу.
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Програма 

«Основи медіаграмотності: взаємодія з медіа» 

для учнів 1-4 класів початкової школи

• Метою курсу є ознайомлення дітей
з основами засобів масової
комунікації, створених на
аудіовізуальної основі (звукозапис,
фотографія, кіно, анімація,
телебачення, відео, Інтернет)
і формування у молодших школярів
моральних цінностей і якостей через
роботу з медійними текстами.
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Факультативний курс для учнів 
5 класу «Мандрівка у світ Книги»

• Мета курсу – формування в 
п’ятикласників шляхом 
практичної взаємодії з медіа 
етично-естетичних орієнтирів 
і моральних цінностей під 
час ознайомлення з 
найдавнішим 
медіапродуктом – книгою,             
а також формування 
теоретичної та практичної 
бази знань учнів з основ 
медіаграмотності.

Мандрівка у світ Книги
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Дослідно-експериментальна робота

• 2012 року в Харківській області започатковано дослідно-

експериментальну роботу за темою «Науково-методичні

засади впровадження медіаосвіти в систему роботи
навчальних закладів Харківської області» (затверджено

вченою радою Харківської академії неперервної освіти,

протокол № 1 від 15.03.2012).

• З 2013 року Програмі «Науково-методичні засади

впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної

роботи закладів освіти Харківської області» (2013-2018 рр.)
надано статус регіональної (рішення колегії Департаменту

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від 06.09.2013 р. «Про стан експериментальної діяльності

навчальних закладів Харківської області»).
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Дослідно-експериментальна робота

• Метою регіональної Програми ДЕР «Науково-

методичні засади впровадження медіаосвіти в

систему навчально-виховної роботи закладів

освіти Харківської області» є науково-методичне

обґрунтування, розроблення й експериментальна

перевірка ефективності моделі запровадження

медіаосвіти в дошкільні, позашкільні та

загальноосвітні навчальні заклади Харківської

області, а також моделі підготовки в системі

післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів

для роботи в освітніх закладах.
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Дослідно-експериментальна робота

Статус експериментального
навчального закладу регіонального
рівня отримали 34 навчальних заклади з
7 районів м. Харкова, 6 районів і
3 малих міст Харківської області, із них:

• 6 – дошкільних навчальних заклади;

• 2  – позашкільні навчальні заклади, 

• 26 – загальноосвітніх навчальних 
закладів, зокрема: 7 ЗОШ, 2 СЗОШ,                  
8 гімназій, 6 ліцеїв, 3 НВК.
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Обласний науково-практичний семінар «Основи 

медіаосвіти: Аудіовізуальна культура» (5-6.11.2012 р.)
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Міжрегіональний семінар-практикум 

«Як створити сучасну шкільну газету» для 

медіапедагогів Харківської, Полтавської, Сумської 

та Луганської областей (22-23.11.2012 р.)
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Обласний науково-практичний семінар 

«Нові медіа й безпека особистості» (15-16.05.2013 р.)
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Обласний науково-практичний семінар 

«Практична медіаосвіта: створення телестудії 

в школі» (20-22.11.2013 р.)
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Обласний науково-практичний семінар 

«Аналіз аудіовізуальних текстів 

під час медіаосвітніх занять» (23.04.2014 р.)
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Обласний науково-практичний семінар 

«Практична медіаосвіта: Програмні і технічні засоби 

створення різних медіапродуктів» (5.11.2014 р.)
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Обласний науково-практичний семінар «Перспективи 

масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, 

початкову та середню освіту» (6.05.2015 р.)
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Обласний семінар-тренінг 

«Практична медіаосвіта: створення аудіовізуальних 

продуктів» (30.09.2015 р.)
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Обласний семінар-тренінг «Сучасний урок 

в умовах впровадження медіаосвіти» (17.02.2016 )
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Обласний семінар-тренінг «Як створити сучасну 

шкільну газету: мультимедійні ЗМІ»  (16.11.2016 )
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Обласний фестиваль методичних наробок

«Медіаосвітня скарбничка» (29.11.2017)
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Діяльність тимчасових творчих колективів (ТТК) 

із питань упровадження медіаосвіти в навчальні 

заклади Харківської області

• Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України
від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» в
межах реалізації регіональної Програми дослідно-
експериментальної роботи «Науково-методичні засади
впровадження медіаосвіти в систему навчально-
виховної роботи навчальних закладів Харківської
області» на 2013-2018 рр. та наказу Харківській академії
неперервної освіти «Про організацію роботи
тимчасових творчих колективів педагогічних
працівників у 2014 році» від 10.01.2014 № 2 було
створено цілу низку ТТК, зокрема «Методичний
супровід медіаосвіти учнів початкових класів»
(керівник М.В. Коченгіна), «Науково-методичний
супровід використання засобів медіаосвіти
в дошкільному навчальному закладі» (керівники
Г.А. Дегтярьова, Н.Ф. Кугуєнко).
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Засідання ТТК «Науково-методичний супровід 

використання засобів медіаосвіти в дошкільному 

навчальному закладі»
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Результати діяльності ТТК 

вихователів дошкільних 
навчальних закладів:

• розроблено модель формування медіа- та інформаційної
грамотності педагогічних працівників на базі дошкільного
закладу, яка побудована на основі системного, активно-
діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів.

• запроваджуються в навчально-виховний процес флеш-карти,
які представлені анімованими фотоальбомами.

• створено медіатеку за жанрами і видами медіаінформації;

• розроблено тематичні блоки медіазанять за освітніми лініями
розвитку дошкільника;

• визначено шляхи реалізації завдань інваріантної й варіативної
складової оновленого Державного стандарту дошкільної
освіти медіаосвітніми засобами, забезпечення додаткових
освітніх послуг із широким використанням медіазасобів
(гуртків, секцій, факультативів, індивідуальних занять за
інтересами дітей тощо).
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Результати діяльності ТТК 

вихователів дошкільних 
навчальних закладів:

• розроблено модель медіапростору в дошкільному
навчальному закладі та модель упровадження медіаосвіти в
дошкільному закладі.

• створено педагогічним колективом дошкільного навчального
закладу № 12 м. Куп’янськ для формування й розвитку
комунікативної культури дошкільників засобами медіаосвіти
локальну програму «Медіадошкільник» із медіаосвітньої
діяльності для дітей 4-6 років.

• розроблено для вихователів різноспрямовані конспекти занять,
а також презентаційні матеріали для дітей дошкільного віку з
метою створення умов для духовно-морального та
патріотичного виховання дошкільнят засобами медіа, а також
для навчання дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я
через медіа («Гімнастика після денного сну», конспекти занять з
ОБЖ та валеології, фізкультурних занять, презентації
«Використання кольоротерапії, арттерапії, казкотерапії,
сміхотерапії» тощо).
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Результати діяльності ТТК 

учителів початкових класів:

• визначено орієнтовні вимоги до навчальних
досягнень учня/учениці початкових класів за
результатами інтеграції змісту медіаосвіти в
навчальні предмети початкової школи
(літературне читання, українська мова,
російська мова, основи здоров’я, «Я у світі»),
що свідчать про сформованість у них основ
медіа-інформаційної грамотності ;

• створено методичне забезпечення
формування основ медіаграмотності
молодших школярів.
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Засідання ТТК «Методичний 

супровід медіаосвіти 

учнів початкових класів»
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

НАРЕШТІ СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ, 

А НЕ ДАЛЕКОСЯЖНОЮ 

ПЕРСПЕКТИВОЮ!
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Наші контакти:

• КВНЗ “Харківська академія неперервної 

освіти”

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31

E-mail: kvnz.hano@gmail.com

web-сайт: edu-post-diploma.kharkov.ua

• Дегтярьова Галина Анатоліївна

metukrlit@gmail.com


