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Дві школи для сучасних дітей

ЗДО/Школа
• Навчає

• Виховує 

• Розвиває

Медіапростір

• Навчає

• Виховує 

• Розвиває



Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні

(нова редакція, 2016 р.)

Головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні
ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом
гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації
громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії,
всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної
взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян
медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх
вікових, індивідуальних та інших особливостей.



Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні

(нова редакція, 2016 р.)

Головними завданнями медіаосвіти є сприяння формуванню:

• медіаінформаційної грамотності як комплексу умінь, знань, розуміння і відносин, які дають споживачам
можливість: ефективно і безпечно користуватися медіа, усвідомлено обирати, розуміти характер контенту і
послуг, приймати рішення та користуватися повним спектром можливостей, які пропонують нові комунікаційні
технології та медіаінформаційні системи, а також можливість захистити себе і свою сім’ю від шкідливого або
вразливого інформаційного матеріалу;

• медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіасередовищу і деструктивним
медіа-інформаційним впливам, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що
передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися
від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;

• рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів, які забезпечують свідоме споживання
медіапродукції і саморегуляцію взаємодії з медіа на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та
осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту, джерела, форми і якості
надання інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови
різних медіа, розвивають здатність протистояти зовнішній інформаційній агресії і пропаганді, деструктивним
медіаінформаційним впливам;

• здатності до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її
життєвих завдань, розвитку патріотизму, української ідентичності, згуртованості, солідарності, зокрема для
подолання соціальних наслідків воєнних дій на Донбасі та окупації Криму, покращення якості міжособової
комунікації і приязності соціального середовища, доброзичливості в мережі стосунків, а також якості життя в
значущих для особистості спільнотах.

• спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної медіакультури (сприймання кіно, телебачення), аудіальної і
музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа,
сучасних напрямів медіа-арту тощо.



Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні

(нова редакція, 2016 р.)

Форми медіаосвіти:

• Медіаосвіта дошкільна є принципово інтегрованою і
спрямована на збалансований естетичний та інтелектуальний
розвиток особистості дитини (включаючи різні форми інтелекту,
зокрема емоційний, соціальний і практичний інтелект),
забезпечує її захист від агресивного медіасередовища (у тому
числі від інформаційного «сміття», невідповідних віковим
можливостям психіки дитини інформаційних впливів, зокрема
продукції, що містить елементи насильства, жахів, еротики),
уміння орієнтуватись, обирати і використовувати адаптовану
відповідно до вікових норм медіапродукцію.



медіаосвітні ресурси психолого-педагогічні умови

сучасні технології навчання

програмно-методичне 
забезпечення; особистісно-

орієнтована взаємодія 
суб’єктів освітнього процесу 

одне з одним та з 
медіаосвітніми ресурсами

Медіаосвітнє
середовище 

ЗДО



МЕДІАОСВІТА 

у 

ЗДО

Медіаосвіта дітей 
дошкільного віку

Підвищення 
медіаосвітньої
компетентності 

педагогів

Медіаосвітня
взаємодія 
родини та 
педагогів 





Найпопулярніші дитячі медіапродукти:

• мультфільм

• відеоблог

• малюнок (комікс)

• комп'ютерна гра

• реклама

• пісня/кліп



Дослідження малюнку:



Дослідження фото:



Дослідження мультфільму:



Створення вихованцями ЗДО
власних медіапродуктів:

• Малюнок

• Поробка

• Селфі/фото до заняття…



Корисні посилання

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція)

2. Парціальна програма медіаосвітньої діяльності
"Медіадошкільник«

3. Парціальна програма розвитку творчих здібностейдітей 4-6
років на заняттях із малюванняз використанням елементів
медіаосвіти "Казки і фарби«

4. Парціальна програма "Медіасвіт для дошкільнят"

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/
https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Mediashkolnik_2019.pdf
https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Mediasvit_dlya_doshkilnyat_2019.pdf

