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Читання починається з розпізнавання букв, потім з 
ідентифікації слів - і, головне, розуміння того, 

що ці слова означають. 

Слово «грамотність»,
зазвичай, означає вміння

читати та писати. 

Грамотність читання
та письма з медіаграмотністю

мають багато спільного. 



Медіаграмотність - це здатність визначати різні типи засобів масової інформації та 
розуміти повідомлення, які вони надсилають. 

Медіаграмотність розглядають як частину основних прав кожного громадянина 
будь-якої країни світу на свободу самовираження і права на інформацію, а також 

вагомий інструмент підтримки демократії, як частини освітнього процесу, 
спрямованої на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до 

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа. 



Що таке медіа?

Медіа так щільно інтегрувалися в наш повсякденний життєвий простір, що 
більшість людей їх просто не помічають, 

а тому не здатні критично оцінювати, піддавати сумніву все, 
що вони читають або сприймають через візуальні образи та звуки. 

Передусім — це:
• книжки,
• періодична преса,
• радіо,
• телебачення,
• інтернет-медіа,
• кінематограф.

Але сьогодні медіа — це також: 
• мобільні телефони, 
• інтернет,
• айподи або МР3-плеєри, 
• відео та комп’ютерні ігри, інші музичні записи 

(наприклад, CD або просто записи),
• біл-борди та інші типи реклами (зокрема слова або 

картинки на одязі, інформація в магазинах або на 
стадіонах, упакованні їжі), а також постери та флаєри.



Тож сьогодні необхідність опанування навичками пошуку, передавання, 
опрацювання та аналізу інформації особливими методами і технологіями 
ставить принципово нові завдання перед нами бібліотекарями, які у своїй 

роботі щоденно стикаються з різноманітною інформацєю і її носіями.

На сьогодні бібліотеки зарекомендували себе як майданчики для надання освітніх
послуг громадянам різних вікових категорій. До таких послуг можна зарахувати:

• курси комп’ютерної грамотності;
• пошук роботи і е-урядування;
• кіноклуби медіапросвіти з прав людини та багато іншого



2020 року бібліотеки стали першими хабами проекту 
«Дія. Цифрова освіта», 

який стартував в Україні з 21 січня 2020 року.

Серед різноманіття освітніх послуг, 
які надають бібліотеки України, 

важливе місце посідає 

медіаосвіта.





У реальному житті ми так само отримуємо інформацію зі спільного джерела
(телебачення, мережі інтернет, радіо, друкованих видань), не маючи можливості
поставити додаткові запитання для уточнення або перевірки некоректної,
недостовірної інформації. Усі ми різні, і як результат, кожен із нас сприймає
інформацію по-різному, крізь призму свого життєвого досвіду, знань та умінь,
переконань та вірувань, а також інформаційної бульбашки, у якій ми перебуваємо в
цей момент.

























Інформація це крапки, аби її зрозуміти правильно і побачити
цілісну картину нам потрібні факти, тобто ті самі лінії, які
з`єднають інформацію в єдину правильну картинку. Звісно, вона
не завжди виходить правильною.



Для того, щоб осмислити ту величезну кількість фактів, які на нас виливають
щодня, потрібно багато часу, знань у різних сферах, критичне мислення і просто
вміння бачити причинно-наслідковий зв’язок. Тому часто сучасна людина воліє
«брати інформацію» спрощену, готовими конструкціями, картинками, образами,
наповнену зрозумілими їй емоціями. Саме за готовим «баченням ситуації»
споживачі інформації йдуть до лідерів суспільної думки, які з радістю надають свої
картинки як єдино можливий варіант. Щедро приправлені емоціями та
судженнями.

Якщо це збігається з нашими очікуваннями, то ми радо поширюємо таку
інтерпретацію і стаємо її прихильниками. Така інформація має всі шанси стати
вірусною і поширюватися соціальними мережами, де не існує жодних для цього
перепон.





https://www.instagram.com/mynameisjessamyn






Як ви вважаєте, чому у людей 
виникають стереотипи?



Досить часто ми сприймаємо людей крізь призму стереотипів, що нав’язані
нам суспільством. Стереотипи – спрощені, схематичні, стійкі та довготривалі
уявлення, які не є абсолютними, вони формуються соціумом і мають бути
проаналізовані, осмислені індивідуально. Негативні стереотипи можуть
використовувати мову ворожнечі, мають тенденцію переростати в
дискримінацію, можуть негативно впливати на психіку людини, руйнувати
самооцінку та взаємовідносини людей.



#stop_sexтинг

Інформаційно-освітній портал для дітей, батьків та освітян щодо захисту
дітей від сексуального насильства в Інтернеті.

Реалізується за підтримки 
Київстар

https://stop-sexting.in.ua/
https://www.youtube.com/c/StopSextingUkraine/videos


Освітній проєкт #stop_sexтинг випустив довідник 
“Створюємо онлайн-простір разом з дітьми”. 

https://stop-sexting.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/dovidnyk-dlya-batkiv.pdf


«Онлайк» – новий навчально-методичний посібник щодо освіти з безпеки в інтернеті
для професійних спільнот

https://www.osce.org/files/f/documents/0/f/483533.pdf?fbclid=IwAR2-NjUqr4ot-MU2QZNZKFPjoCQ3liLWYp44bLxMJ6faq6FF3NZhfnfEtJ4


Освітньо-популярна гра «Zдолай шахрая»

Ви обираєте персонажа (шахрая)  з певною спеціалізацією, який намагається вас обдурити 
(не насправді, звичайно).

https://game.ema.com.ua/?fbclid=IwAR2Il4QjF_7qIYZW58n3zm0jsa36D0pLa8WMv1ZvvGcpanQxMw-ODHMgTIU



