
Український медіаосвітній електронний бюлетень 

МОЕ 2019/3 

 
Бюлетень орієнтований на членів Асоціації медіапсихологів та медіапедагогів 

України та заклади, що є базою всеукраїнського експерименту з масового 

впровадження медіаосвіти, підписників 

 

Третій випуск включає: 

1. Результати всеукраїнського опитування за 2018 рік; 

2. Перелік рекомендованих навчальних програм з медіаосвіти; 

3. Анонс подій в рамках ІІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 

«Розвиток медіаосвіти і медіапсихології України»; 

4. Анонс Глобального тижня медіаінформаційної грамотності. 

 

1).Результати всеукраїнського опитування за 2018 рік опубліковано у 

інформаційному бюлетені «Медіаграмотність та інформаційна безпека», який 

ви можете завантажити на сайті нашої лабораторії за посиланням 

http://mediaosvita.org.ua/book/mediagramotnist-ta-informatsijna-bezpeka-2018/ 

 

2). Перелік актуальних навчальних програм з медіаосвіти, які мають гриф 

МОН, ви можете переглянути на сайті за посиланням. 

http://mediaosvita.org.ua/book/perelik-navchalnyh-program-mediaosvitnogo-

napryamu-pidgotovlenyh-robochymy-grupamy-u-mezhah-eksperymentu-i-u-

spivpratsi-z-gromadskistyu/ 

Заклади, які планують використання медіаосвітніх програм, але не 

використовували програми у попередніх навчальних роках, можуть починати 

їх використання з будь-якого навчального року, а також з другого півріччя. 

 

3).Запрошуємо долучитися до ІІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 

«Розвиток медіаосвіти і медіапсихології України», яка починається  

2 вересня і триватиме до 30 жовтня Події конференції проходитимуть у групі 

Facebook https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks 

 

З тематичними подіями конференції ви можете ознайомитися у 

Національному медіаосвітньому календарі. Завантажити календар можна за 

посиланням https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2019/9/1?tab=mc 

 

Пропонуємо вам до вказаних у календарі конференції тематичних днів 

організовувати спільно з учнями і вихованцями свої медіаосвітні заходи і 

викладати пост-релізи, репортажі, фотозвіти у групі за посиланням 

https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks 

Також запрошуємо долучитися до подій, організованих лабораторією. Серед 

них вже підтверджено співорганізаторами такі: 

http://mediaosvita.org.ua/book/mediagramotnist-ta-informatsijna-bezpeka-2018/
http://mediaosvita.org.ua/book/perelik-navchalnyh-program-mediaosvitnogo-napryamu-pidgotovlenyh-robochymy-grupamy-u-mezhah-eksperymentu-i-u-spivpratsi-z-gromadskistyu/
http://mediaosvita.org.ua/book/perelik-navchalnyh-program-mediaosvitnogo-napryamu-pidgotovlenyh-robochymy-grupamy-u-mezhah-eksperymentu-i-u-spivpratsi-z-gromadskistyu/
http://mediaosvita.org.ua/book/perelik-navchalnyh-program-mediaosvitnogo-napryamu-pidgotovlenyh-robochymy-grupamy-u-mezhah-eksperymentu-i-u-spivpratsi-z-gromadskistyu/
https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks
https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2019/9/1?tab=mc
https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks


 14 вересня, до Дня Українського кіно. «Як школярі можуть реалізувати 

себе у якості режисері, сценаристів, операторів та акторів у поточних 

проектах». Онлайн -зустріч із засновником проекту «Жовтий автобус», 

відомим режисером Ярославом Пілунським. Точна дата онлайн-зустрічі буде 

повідомлена додатково. 

 30 вересня – 1 жовтня – Нарада регіональних координаторів медіаосвітнього 

експерименту; 

 14 жовтня до Дня Українського козацтва. Дня захисника України 

літературно-художній флешмоб на тему "Слава захисникам України". Твори 

мають охоплювати тему минувшини: українського козацтва, вояків УПА і 

сучасну – про українських воїнів, які воюють на сході країни та всебічну 

любов до України. Твори у вигляді віршів та малюнків учителі, вказуючи 

назву школи та дані про автора, розміщують на сторінці конференції за 

посиланням https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks,  

 До Дня захисника України завчасно організувати Шкільний флешмоб 

“Привітання захисникам України”: створити ролик з найкращих привітань і 

надіслати на mediapsylab2017@gmail.com з темою “Привітання захисникам” 

згідно вимог, опублікованих додатково. 

 27 жовтня до Дня аудіовізуальної спадщини. Онлайн-зустріч з 

працівниками Національного фонофотоархіфу, в якому зберігається 

аудіовізуальна історія нашої країни. Багато цікавого. 

4) Глобальний тиждень медіа-інформаційної грамотності (МІГ) 

ЮНЕСКО  

(24-31 жовтня): МІГ-громадяни: поінформовані, залучені, уповноважені. 

 

В рамках глобального тижня медіаінформаційної грамотності кожен заклад 

може організувати свою подію і зареєструвати її на сайті ЮНЕСКО, тим 

самим, долучитися до глобальної міжнародної події, заявивши про себе на 

міжнародному рівні. Консультуємо і допомагаємо бажаючим у цій справі, 

звертайтеся, щоб виглядати гідно.  

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2019/aroundtheworld 

З прикладами заходів можна ознайомитися за посиланням 

https://ru.unesco.org/node/308158 

Реєструйте свої події, проводьте їх та діліться з колегами із інших шкіл та 

регіонів у спільному інформаційному просторі 

https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks 
 

Нагадуємо, надсилайте інформацію про ваші заплановані регіональні та національні події для 

відображення анонсів у Національному медіаосвітньому календарі на 

mediapsylab2017@gmail.com. Найближчим часом будемо інформувати про інші заходи 

нашої спільної інтернет-конференції, з якою синхронізовано програму навчального курсу 

«Медіакультура» (9-11 класи) на першу чверть цього навчального року.  

 

https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2019/aroundtheworld
https://ru.unesco.org/node/308158
https://www.facebook.com/groups/107759056630905/?ref=bookmarks

