


Медіа - (з грец. media - «середина» або «посередник») - це засоби, 

через які опосередковано відбувається спілкування між людьми.

Сьогодні медіа - це всі засоби масової комунікації: книжка, преса, 

телебачення, кінематограф, радіо, звукозапис та Інтернет.



Однією з проблем термінологічного осмислення слова «медіа» є те, що 

будь-яке визначення ніколи не буде безперечно точним, тобто завжди є 

щось таке, чого дослідники поки що не знають, оскільки це область 

вічного руху і вічних змін.



Нове покоління, що живе в інформаційному суспільстві, 

занурене у віртуальні світи повідомлень ЗМІ.



У сучасному світі діти надзвичайно рано стикаються із засобами 

масової комунікації, які мають значний вплив на розвиток особистості, 

соціалізацію і світогляд дитини.

У таких умовах у дітей часто формується викривлене сприйняття 

інформації, саме тому на сьогоднішній день у бібліотеки є всі шанси 

стати абсолютно унікальним центром, зосередженням освіти, культури, 

просвітництва і самодосконалості.



Бібліотека - це ще й один із соціальних інститутів з багатющою 

багатовіковою історією. Змінюється суспільство, і бібліотека повинна 

змінюватися, вона не перестане бути головним хранителем друку та 

писемності людства. 



На взаємодію з різноманітними медіа припадає вагома частка в бюджеті 

вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на 

всі верстви населення, передусім на дітей і молодь. 

Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, 

часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, 

стихійного соціального навчання.



Медіаосвіта зможе дати бібліотеці новий потенціал для успішного

розвитку в сучасному світі.

За своєю суттю медіаосвіта, покликана навчати аудиторію критично

мислити, аналізувати, створювати медіатексти, розвивати свої творчі та

комунікативні здібності на базі багатющого досвіду бібліотеки, утворює з

неї культурно-дозвіллєвий центр.



В Україні розпочато застосування «Концепції впровадження

медіаосвіти в Україні», що була погоджена постановою Президії

Національної академії педагогічних наук України в травні 2010 року.

http://osvita.mediasapiens.ua/m
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— сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у 

суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, пошуку, збирання, 

виробництва та передавання інформації, а також культури її сприймання 

соціальними групами та соціумом у цілому. 

На особистісному рівні медіакультура означає здатність людини ефективно

взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі

(Концепція впровадження медіаосвіти в Україні)



Із 2011 року розпочався експеримент з запровадження медіаосвіти в 

навчально-виховний процес у 82 загальноосвітніх школах семи областей 

України, АР Крим та міста Києва. Також, за сприяння Міністерства освіти та 

науки, молоді та спорту України, впроваджується програма з медіаосвіти для 

вчителів, які проходять підвищення кваліфікації.



Мапа експерименту:
білим кольором позначено загальноосвітні навчальні заклади

чорним – вищі навчальні заклади (Київська, Луганська, Дніпропетровська, 

Запорізька, Полтавська, Миколаївська,

Черкаська обл., Київ, АР Крим)



Директор Миколаївського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної 

освіти, заслужений учитель України

Автор і співавтор понад 130 публікацій, 

монографій і посібників, зокрема:

«Планування літературної освіти школярів: 

технологічна концепція»;

«Підготовка майбутнього вчителя до впровадження 

педагогічних технологій».







Основні завдання медіаосвіти

- Підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних

умовах, до сприйняття різної інформації

- Навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на

психіку

- Опановувати способи спілкування на основі невербальних форм

комунікації за допомогою технічних засобів



Суть процесу медіаосвіти не в тому, щоб нав'язати свою 

точку зору, а в тому, щоб виробити іншу, в чомусь 

загальну для обох сторін педагогічного діалогу. 



Основним завданням сучасних бібліотекарів на шляху

розвитку медіаосвіти є формування в читачів цілого

комплексу умінь, а саме:

• знаходження читачем потрібної інформації в усіх наявних джерелах ;

• критичне осмислення знайденої інформації, її інтерпретація і адресна

спрямованість ;

• систематизація за заданими ознаками ;

• використання її для досягнення мети ;



Сучасні користувачі бібліотеки – люди нового покоління, і бібліотека, в 

свою чергу, повинна зростати разом з ними. Тому сьогодні розвиток 

бібліотеки все більше пов'язують із концепцією «Бібліотека Web 2.0», яка має 

на увазі, в тому числі, нові методи і принципи взаємодії з читачем у цифрову 

епоху.



друга й сучасна відома нам версія інтернету, яка 

відрізняється від «Павутини 1.0» передусім 

інтерактивністю, її асоціюють зі свободою обміну 

інформацією, інтеропераційністю та співпрацею.

Вести бібліотечний блог або використовувати в бібліотечній

діяльності соціальні мережі - це не тільки модно, престижно,

ефективно, але й дуже перспективно.



набір онлайнових технологій, які дозволяють користувачам оперативно і 

цілодобово спілкуватися між собою. Це спілкування може мати різні форми: 

обмін власними думками, досвідом, знаннями. 

Блог може представляти персону, бібліотеку в цілому, окремі відділи

бібліотек або вміщувати записи бібліотечної тематики.







безкоштовний інтернет-сервіс, який дозволяє 

створити мікроблог за декілька хвилин. 



Бібліоблогосфера:

 «Творчість і інновації в українських бібліотеках»;

 «Пан бібліотекар»;

 «Бібліотечний автобан»;

 «Бібліотечний гопак»;

 «Бібліотечний бульвар»;

 «Мышь библиотечная»;

 «Ариадна библиотечная»;

 «Как пройти в библиотеку»;

 «2:0 в пользу читателей» та інші.



«Творчість і інновації в 

українських бібліотеках»

«Пан бібліотекар»



«Бібліотечний автобан»

«Бібліотечний гопак»



«Бібліотечний бульвар»

«Мышь библиотечная»



«Ариадна библиотечная»

«Как пройти в библиотеку»



інтерактивні веб-сайти, з багатомільйонною аудиторією користувачів. Успіх цих

мереж полягає в тому, що завдяки створеним акаунтам у користувачів є

можливість знаходити учасників за подібними інтересами.



Бібліотека в соціальних мережах може створювати як особисті сторінки, так і 

групи, в які за пошуком акаунтів додаються читачі бібліотеки, колеги або 

просто люди, яких зацікавила дана установа. 



Головною особливістю соціальних мереж, на відміну від блогів, є те, що 

бібліотека спілкується зі своїми реальними й потенційними читачами в 

звичному для них середовищі. Крім того, є можливість познайомитись з 

інтересами читача.





Сторінки спеціалізованих бібліотек для дітей 

на сайті обласної бібліотеки для дітей



«Вконтакте» переважно обирає молодь віком

до 20 років

«Фейсбук» - найбільш відома і найстаріша світова

мережа (2004), саме її найчастіше використовують

«Одноклассники» і «Мой мир»
користуються попитом у більш

дорослих користувачів



Vimeo.com
Google video 

(video.google.com)

Яндекс.Видео 

(video.yandex.ua) 
YouTube.com

radikal.ua

picasa.google.com
photo.qip.ru

webshots.com



bobrdobr.ru

100zakladok.ru

Memori.ru

Mister-wong.ru

altergeo.ru

maps.google.com

foursquare.com

gowalla.com

loopt.com



Працюючи в соціальних медіа, бібліотекарі обов`язково повинні повідомляти 

про це своїх користувачів, і найбільш зручним є розміщення кнопок  

соціальних медіа на сайті або блозі бібліотеки.



У своїй роботі бібліотекарі для того, аби привернути увагу сучасних 

користувачів бібліотеки, вдаються до використання різноманітних 

інформаційних технологій, які допоможуть йти в ногу з часом і зробити 

значний крок назустріч у вивченні сучасніх медіа.


