


 

Иван Воронков 

«Медіаосвіта – частина основного права кожного громадянина будь-якої країни на 

свободу самовираження і здобуття інформації, воно сприяє підтримці демократії».  

Сучасні діти народилися в цифровому світі ХХІ 
століття, тому з раннього віку знайомі з новими 
медіа.  

• Які ж особистісні цінності переважають у 
дітей сьогодні? 

• Який інформаційний простір навколо 
наших дітей?  

• Які чинники впливають на внутрішній світ 
і поведінку дитини?  

• Як підготувати нове покоління до життя в 
сучасних інформаційних умовах? 

Цими питаннями переймаються педагоги 
багатьох країн. У резолюціях та 
рекомендаціях ЮНЕСКО неодноразово 
наголошувалося на важливості медіаосвіти 
в сучасному інформаційному просторі.  
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Иван Воронков 

Медіаграмотність – це вміння аналізувати й 

синтезувати просторово-часову реальність, 

вміння розуміти медіатекст, що є результатом 

медіаосвіти . 

За даними UNESCO, пандемія вплинула на освіту орієнтовно 1,6 мільярда дітей і молодих людей із понад 
190 країн. Із переведенням навчання в дистанційний формат значно зросла кількість часу, який діти 

проводять онлайн. Це, відповідно, піддає дітей більшій кількості ризиків у цифровому середовищі.  

 
 

Результатом впровадження медіосвіти у закладах освіти 
передбачається: 

• Сприяння формуванню медіакомпетентної особистості, що вміє 
використовувати медіа під час навчання і дозвілля, здатна розуміти, 
аналізувати та критично оцінювати зміст медіа з урахування 
естетичної та соціокультурної значущості. 

• Підготовка учнів, їх батьків та педагогів до свідомого розуміння 
медіасередовища, формування навичок користування 
медіапродуктами у конкретних ситуаціях, розробка та впровадження 
курсу «Сімейна медіаграмотність». 

• Сприяння формуванню культурологічних знань школярів, вивчення 
основ духовної культури суспільства, що сприяють розвиткові 
спостережливості, критичного мислення, самостійності у 
висловлюваннях, творчості та активності. 

• Сприяння розвитку вмінь самостійно створювати медіа продукти на 
основі експериментування з різними засобами технічного 
використання медіа та критично їх оцінювати.  
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Иван Воронков 4 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК 

Інтернет – ресурсів з теми «Медіаосвіта» 

на допомогу освітньому процесу 
 

 1.Інтернет - посилання (сайти) 

2.Навчально-методичні посібники, підручники 

3.Збірники статей Міжнародних та Всеукраїнської 

науково-методичних конференцій, семінарів 

4.Медіаосвіта у школі та на уроці 

5.Медіаосвіта у закладі дошкільної освіти 

6.Медіаграмотність для бібліотек 

7.Школа онлайн-безпеки дітей. Кібербулінг 

8.Медіаграмотність для батьків і дітей 
 

 



 

Иван Воронков 

Інтернет - посилання (сайти) 

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ. 

• Бібліотека масової комунікації та 
медіаграмотності  

https://www.aup.com.ua/category/library/tps://www.a
up.com.ua/category/library/ 

 

• Портал медіаосвіта і медіаграмотність 
https://medialiteracy.org.ua/ 

 

• ГО «Українська асоціація медіапсихологів та 
медіапедагогів»   http://mediaosvita.org.ua/pro-
nas/ 
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Иван Воронков 

Навчально-методичні посібники, підручники 

Зведена таблиця методичних розробок з медіаосвіти та 
медіаграмотності. Перелік включає: 

1.Навчальні програми для:  

• Початкової школи,  

• Базової школи,  

• Старшої школи,  

• Професійної педагогічної освіти.  

2. Матерали для роботи з батьками.  

3. Додаткові матеріали з медіаосвіти.  

4. Безкоштовні онлайн-курси і вебінари.  

5. Інформаційні інтернет - ресурси з медіаграмотності. : 
[Електронний ресурс] – http://mediaosvita.org.ua/wp-
content/uploads/2019/11/1-Zvedena-tablytsya-metodychnyh-
rozrobok-z-mediaosvity-ta-mediagramotnosti-peretvoreno.pdf 
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Иван Воронков 

ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ  

Міжнародних та  Всеукраїнської науково-

методичних конференцій, семінарів 

 

 

- Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, 
перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції                          (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). – Миколаїв : 
ОІППО, 2016. – 124с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу :   

https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/theses.pdf 

https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/theses.pdf 
- Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції 
«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 
перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української 
преси,2016. –504 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf 
- Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції 
«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 
перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 
2018. – 244 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_statey_AUP2018.pdf  
- Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: 
Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку. –
                   Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2019. – 
435 с.: [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_conf_2019.pdf  
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Иван Воронков 

Медіаосвіта у школі та на уроці 

 

 

• Авторські заняття від медіапедагогів-лідерів: медіаосвітні практики в 
позакласній роботі учнів 5–7 класів / О. Волошенюк, І. Іванюк, О. Кущ, Г. 
Шевченко; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2017. – 50 с. 
: [Електронний ресурс] –       Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf  

•  
Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / За загал. ред. В.Ф. 
Іванова;                        Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української 
преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с. : [Електронний ресурс] – Режим 
доступу :  https://www.aup.com.ua/posibnik-mediaosvita-v-shkoli-ta-na-uro/ 

•  
Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк 
О. В,                      Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. 
Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За 
редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 
с.  : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/uploads/Pochatkova_school_2018.pdf 

•  
Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник 
для вчителя / Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., 
Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О. / За редакцією 
Волошенюк О., Дегтярьової Г., Іванова В. – К. : ЦВП, АУП, 2017 – 196 с. : 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf  

•  
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Иван Воронков 

Медіаосвіта у закладі 

дошкільної освіти 

 

 

• Казки і фарби: парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років 
на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти / Т.М. Чашка; за 
заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української 
преси, Центр вільної преси, 2018. – 204 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу 
:   https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf 

•  
Медіадошкільник : парціальна програма з медіаосвітньої діяльності для дітей 
старшого дошкільного віку (6-й рік життя) / Г. А. Дегтярьова, О. С. 
Тарасова,                           А. П. Фоменко; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. 
Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 
2019. – 118 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.aup.com.ua/wp-
content/uploads/2019/09/Mediashkolnik_2019.pdf  

•  
Медіаграмотність і критичне мислення в закладі дошкільної освіти. Навчально-
методичний посібник. / За редакцією О. В. Волошенюк; В. Ф. Іванова; Г. А. Дегтярьова 
— Київ: АУП, ЦВП, 2020. — 79 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу 
:  https://www.aup.com.ua/mediagramotnist-i-kritichne-mislenn/ 

•  
Медіасвіт для дошкільнят : парціальна програма для дітей старшого 
дошкільного віку / Василюк С. М., Алєксєйчик О. В., Проценко О. В., Абаляєва Л. Ю., 
Чашка Т. М., Стєніна Л. В., Шелкова С. В.; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. 
Дегтярьової,                                     В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, 
Центр вільної преси, 2019. – 98 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Mediasvit_dlya_doshkilnyat_2019.pdf  
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Иван Воронков 

Медіаграмотність  для бібліотек 

 

 

• Книжка у світі Медіа: Програма факультативного курсу для закладів 
загальної середньої освіти. 5-7 клас. Розроблення занять. / За заг. ред. 
О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія 
української преси, Центр вільної преси, 2018. – 116 с. : [Електронний 
ресурс] – Режим доступу 
:  https://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf 

•  
Медіаграмотність для бібліотекарів: практичний посібник. Навчальне 
видання. / Ю. М. Зоря, Н. М. Степанова, В. І. Потапова / За редакцією О. В. 
Волошенюк,  Р. І. Євтушенко. — Київ: Академія української преси, Центр 
вільної преси, 2021. – 75 с. : Електронний ресурс] – Режим доступу 
:  https://medialiteracy.org.ua/mediagramotnist-dlya-bibliotekariv-praktychnyj-
posibnyk-navchalne-vydannya 

•  
Практична медіаграмотність: посібник для бібліотекарів. / Автори: 
Людмила Гуменюк ( розділ 1, розділ 2 (портал monda.eu,  переклад та 
адаптація Л. Гуменюк), Валентина Потапова (розділ 3),  редактор-
упорядник Оксана Волошенюк. 2015, МБФ Академія української преси. : 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : https://aup.com.ua/books/mbm/ 

•  
Практична медіаграмотність для бібліотек / Власюк О.В, Потапова В.І., 
Срібна І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. – Київ : АУП,  ЦВП, 
2019. – 61 с. : [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:  https://www.aup.com.ua/uploads/Mediahramotnist_dlya_bibliotek_AU
P_2019.pdf 
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Иван Воронков 

Школа онлайн-безпеки дітей. Кібербулінг 

 

 

 

 

• Грінченко М. С. Кібербулінг як чинник розвитку девіацій у процесі 
соціалізації молоді / Збірник наукових праць «Педагогічні науки».  Том 3 
№ 69 (2016) : С. 31-35. Сторінки 31-35.  

• https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/issue/view/48/216 

•  
Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації  / Любов 
Антонівна Найдьонова; Національна академія педагогічних наук України, 
Інститут соціальної та політичної психології. –  Вид. 2-ге, доп. –  2020. – 
105 с.   https://ispp.org.ua/2021/02/26/najdonova-l-a-metodichni-
rekomendaci%D1%97-diagnostika-bulingu-i-kiberbulingu/ 

•  
Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та 
освітян / Переклад документа створений за ініціативи Міністерства 
цифрової трансформації України громадською організацією «МІНЗМІН» за 
підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Видані в 2020 році 
Міжнародним союзом електрозв'язку – спеціалізованим агентством 
Організації Об’єднаних Націй. – 2020. – 72 с. [Електронний ресурс] // [сайт 
Міністерства цифрової трансформації України громадської організації 
«МІНЗМІН»] – Режим доступу : 
https://drive.google.com/file/d/1KO5MeC73lLCEhszi4kjxQ4CxkAB2woUI/view 

•  
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Иван Воронков 

Медіаграмотність для батьків і дітей 

 

 

 

 

• Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва /  О. 
Волошенюк, О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, 
АУП, 2017. – 79 с. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.aup.com.ua/uploads/Posib_dla_batkiv_2017.pdf 

•  
Ігри та вправи для дітей та дорослих #1: безпечне спілкування в 
Інтернеті (16.04.2020) : [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://stop-
sexting.in.ua/igry-ta-vpravy-dlya-ditej-ta-doroslyh-bezpechne-spilkuvannya-v-
interneti/?fbclid=IwAR3TsbxPrA9xUpGqxxSHgoOArBi0bqKYWVIqsEzSh9JLZD
rXIB2pHYUcFx4 

•  
Онлайн гра «Медіазнайка» : [Електронний ресурс] – Режим доступу 
:  https://www.aup.com.ua/Game/index.html 

      Медіазнайко» – це перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні 

• Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» / Дізнайтесь, як уберегти 
дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних Інтернет-
спілок, сексуального насильства. Тривалість серії: 8-10 хвилин. Кількість 
серій: 11 . : [Електронний ресурс] – Режим доступу 
:  https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey 
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Більше корисних посилань з теми: 

«Медіаграмотність» Ви можете переглянути 

на сайті КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради»  

Кафедра  освітньої політики  

Відділ інформаційно-ресурсного забезпечення  
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Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації від 17.08.2021 року № 

1355/01/52-02-03 з 17 серпня по 01 вересня 2021 року в 

програмному забезпеченні «Курс: Школа» проводиться 

інвентаризація підручників для 1-11 класів ЗЗСО. 



 

Иван Воронков 

• У графі «Фактична потреба на учнів» необхідно вказати контингент учнів на 2021/2022 
навчальний рік згідно з даними, які очікуються на 01 вересня 2021 року.  

• (примітка: не перевищуйте контингент учнів на 10-30 осіб) 

• У переліках підручників у графі «Фактична потреба на учнів» контингент по предметах має 
бути однаковим, крім предметів з іноземних мов.  

• Якщо в закладі освіти присутні з одного предмета підручники декількох авторів, то 
загальний контингент учнів на паралелі відображають з урахуванням наявної кількості 
примірників між авторами. 
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Иван Воронков 

• під час визначення контингентів учнів 10 та 11 класів по предметах необхідно врахувати кількість учнів, які використовують в освітньому 
процесі підручники профільного рівня та рівня стандарт.  

• Контингент учнів в межах предметів «Алгебра», «Геометрія», «Математика»/ «Історія України», «Всесвітня історія», «Історія Україна і 
світ (інтегрований курс)» повинен бути однаковий. 

• Контингент учнів в межах предметів «Захист Вітчизни», «Трудове навчання» (хлопці/ дівчата) повинен бути однаковий.       

•                 Підручники з предметів вибірково-обов’язкового циклу «Мистецтво», «Інформатика» (рівень стандарт) та «Технології») 
вносимо в облік 11 класу, при цьому враховуємо сумарний контингент учнів 10 і 11 класу, які навчаються за цими підручниками. 
Підручник з інформатики (профільного рівня) враховується в обліку окремо в 10 і 11 класах з відповідними контингентами учнів, що 
використовують цей підручник. 
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Иван Воронков 

• Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
09.06.2020 № 1/9-310 списанню підлягають лише ті 
підручники, в яких закінчився термін використання за 
умови, що до бібліотечних фондів надійшли нові 
підручники з цього предмета.  

• У 2021 році списанню та вилученню з обліку підлягають 
підручники для учнів 4-го класу 2015 року видання та 8-го 
класу з предметів: «Історія України», «Всесвітня 
історія» та «Інформатика» 2016 року видання. 

• Під час інвентаризації нові підручники для 4 та 8 класів 
відображаємо в обліку.  Плановану кількість, яку отримає 
Ваш заклад освіти, можна дізнатися у консультантів 
«ОЦПРПП».  

• Підручники з інших предметів для 8 класу залишаються на 
балансі закладу освіти та відображаються в обліку з 
урахуванням контингенту учнів на паралелі.  

• Підручники 5-10 класів для закладів освіти з навчанням 
російською мовою залишаються на балансі ЗЗСО, але не 
відображаються в обліку, відповідно до переліку 
рекомендованої літератури (лист МОН України від 
09.08.2021 р. № 1/9-404). 
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Иван Воронков 

• З 27 серпня розпочалась доставка підручників по закладах освіти 
міста. Станом на 26. 08.2021 на книжкову базу надійшло: 

• Для учнів 4-х класів – 55     найменуваннь підручників у кількості 78939 
примірників (шо складає 84,8% від загального обсягу замовлення); 

• Для учнів 8-х класів – 20 найменувань підручників у кількості 80244 
примірників (шо складає 59,9% від загального обсягу замовлення). 

• Звертаємо увагу, що не всі підручники із дозамовлення 8 класу (березень 
2021) були надруковані за державний кошт. Перелік надрукованих 
підручників визначений наказом МОН України від 27.04.2021 № 477. 

 

• Отримання підручників не пізніш як в триденний термін необхідно відмічати  

     в розподілі з позначенням дати та кількості отриманих підручників. 

     Для 4-х класів підручники з предметів «Математика», «Українська мова та  

     читання», «Я досліджую світ», «Російська мова та читання» відмічаємо по 

     кількості комплектів  

(наприклад: «Математика» 1 частина – 20 примірників, 2 частина – 
примірників відмічається в розподілі як «Математика» (1, 2 частини) – 20 
примірників) 

     В накладних для 4-х класів «Мистецтво інтегрований курс» в  

     розподілі і обліку відмічаємо як «Мистецтво».  
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