
 

 

 

 

Зведена таблиця методичних розробок з медіаосвіти та медіаграмотності. 

 

 

Категорія Розр

обка 

Для кого Назва Ким розроблено, автори, 

укладачі 

Доступ в інтернеті Рік Реком

ендац

ія 

МОН 

Молодша 

школа 

Навч

альн

а 

прог

рама 

2 клас «Я в медіапросторі» (1 рік 

навчання) 

Іванова І.Б., Кожанова А.Ю. 

(НМК з педагогіки та методики 

початкового навчання, протокол 

№12 від 03.11.2016 р.) 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/

ml/Program_mediaorosti

r_2017.pdf та 

https://docplayer.net/106

867512-Ya-u-

mediaprostori-avtori-i-b-

ivanova-a-yu-kozhanova-

poyasnyuvalna-

zapiska.html 

2016 гриф 

МОН 

3, 4 клас  «Я в медіапросторі» (2,3 

роки навчання) 

Іванова І.Б., Кожанова А.Ю. 

(НМК з педагогіки та методики 

початкового навчання, протокол 

№2 від 15.02.2018 р.) 

Відсутній, лише в 

друкованому вигляді, 

або за запитом у автора. 

2018 гриф 

МОН 

2,3,4 клас «Сходинки до 

медіаграмотності» для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 2-4 класів із 

навчанням українською 

мовою, а також російською та 

іншими мовами національних 

меншин. 

Літостанський В. В., Даниленко 

В. І., Мележик В. П., Іванова Т. 

В., Волошенюк О. В., Іванов В. 

Ф. (НМК галузі знань 

«Журналістика та інформація», 

протокол  № 60 від 04 червня 

2014 р.) 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/

ml/progr_2_4.pdf 

 

2014 

гриф 

МОН 

1-4 клас «Основи медіаграмотності: 

взаємодія з медіа» для учнів 1 

Волошенюк О.В., Дегтярьова 

Г.А., Кравченко Г.Ю., 

Вільний за посиланням 

http://irinaclass12.dp.ua/

wp-

2016 гриф 

МОН 

http://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
https://docplayer.net/106867512-Ya-u-mediaprostori-avtori-i-b-ivanova-a-yu-kozhanova-poyasnyuvalna-zapiska.html
http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


– 4 класів загальноосвітньої 

школи. 

Крамаровська С.М.,  Романова 

О.В., Стадник О.М.  

content/uploads/2016/01/

%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B

2%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D

0%B4%D1%96%D0%B

0%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%BC%D0%B

E%D1%82%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%96.pdf 

Посі

бник

и 

1-4 

клас, 

вчитель 

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. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1Rix-

DqzAGlrNPlkGSgYYW

ARrlm3JXj8d/view 

2018  

1-4 

клас, 

вчитель 

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 - 197 с. 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/2017_Pochatkova

_school.pdf 

2017  

1-4 клас Від медіаграмотності до 
медіакультури : навчально-
методичний комплекс 
медіазанять  

 

наук. редактор В. І. Шуляр – 
Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 
с. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1PwYxM_FLjeSv

V80ssVvnjTAt6K-

Jsh1A/view 

 

 

2016  

http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://irinaclass12.dp.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d
https://drive.google.com/open?id=1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d
https://drive.google.com/open?id=1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d
https://drive.google.com/file/d/1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d/view
https://drive.google.com/file/d/1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d/view
https://drive.google.com/file/d/1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d/view
https://drive.google.com/file/d/1Rix-DqzAGlrNPlkGSgYYWARrlm3JXj8d/view
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/2017_Pochatkova_school.pdf
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view


Підр

учни

ки, 

зош

ити 

Вчитель, 

1-4 клас 

Медіаграмотність: 
Підручник для вчителя.  
Скорочений варіант 

 

Сінді Шейбе, Фейз 
Рогоу; Перекл. з англ. С. 
Дьома; за загал. ред. В. Ф. 
Іванова, О. В. Волошенюк. — 
К. : Центр вільної преси, 
Академія української преси, 
2014. — 319 с 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/104fGz0rtFfC4Q1o

N5kzRfDYZQQ2I-Ox-

/view 

2014  

Базова 

школа 

Прог

рами 

 

 

8,9 клас «Основи медіаграмотності» 

(пропедевтичний курс) для 

учнів 8 (9) класів. 

Коваленко П.О., Мокрогуз О.П. 

(НМК галузі знань 

«Журналістика та інформація», 

протокол №56 від 12 червня 2013 

р.) 

Оновлена в 2017 році. 

Наступне посилання. 

2013 гриф 

МОН 

8,9 клас "Основи 

медіаграмотності"  (пропедевт

ичний курс). Навчальна 

програма для учнів 8 (9) класів. 

 

Оксана Волошенюк, Олександр 

Мокрогуз, Павло Коваленко, 

схвалена до видання з грифом 

"Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1UJ5DrTzjsxIHJM

DO6V6gGXz1ZPXwQjr

w/view та 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/Program_8_9_20

17.pdf 

2017 гриф 

МОН 

5-7 

клас 

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.  

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/BookInMediaWor

ld_2018_small1.pdf 

2018  

Посі

бник

и 

5-9 клас Від медіаграмотності до 

медіакультури : навчально-

методичний комплекс 

медіазанять  

 

наук. редактор В. І. Шуляр – 

Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1PwYxM_FLjeSv

V80ssVvnjTAt6K-

Jsh1A/view 

2016  

https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_9_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_9_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_9_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view


5 -7 клас 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. 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/5_7_class.pdf 

2017  

8,9 клас Основи медіаграмотності: 

Навчально-методичний 
посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти 

уроків /  

За ред. В.Ф. Іванова, О.В. 
Волошенюк, О.П. Мокрогуза. 
– Київ: Академія української 
преси, Центр вільної преси, 
2014. – 190 с. 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/

ml/lessons_web.pdf 

2014  

Підр

учни

ки 

Вчитель, 

5-9 клас 

Медіаграмотність: 
Підручник для вчителя.  
Скорочений варіант 

 

Сінді Шейбе, Фейз 
Рогоу; Перекл. з англ. С. 
Дьома; за загал. ред. В. Ф. 
Іванова, О. В. Волошенюк. — 
К. : Центр вільної преси, 
Академія української преси, 
2014. — 319 с 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/104fGz0rtFfC4Q1o

N5kzRfDYZQQ2I-Ox-

/view 

2014  

Старша 

школа 

Прог

рами 

 

 

9-11 

клас 

 «Медіакультура», курс за 

вибором для учнів 9-11 класів 

закладів середньої освіти, (три 

роки навчання)/.  

 

Л. А. Найдьонова, 

Н. І. Череповська, 

О. Л. Вознесенська, 

Ю. С. Чаплінська, Н. О. Обухова, 

Н. Л. Дятел, І. О. Бондаревська, 

О. О. Кришовська; уклад. 

Л. А. Найдьонова, 

Н. І. Череповська; за ред. 

Л. А. Найдьонової; Інститут 

соціальної та політичної 

психології НАПН України. – 

Київ, 2018.– 78с. (Схвалено МОН 

України Лист No 22110-1767 від 

04.06.2018) 

Вільний за посиланням 

http://mediaosvita.org.ua/

book/navchalna-

programa-mediakultura/ 

2018 Схвал 

МОН 

http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/5_7_class.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/lessons_web.pdf
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/
http://mediaosvita.org.ua/book/navchalna-programa-mediakultura/


9 клас «Медіакультура», курс за 

вибором для учнів 9 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. –експериментальна, 

попередній варіант, як основа 

для авторських розробок 

Найдьонова Л.А., Голубєва О.Є., 

Череповська Н.І., автори: 

Баришполець О.Т., 

Голубєва О.Є., Мироненко Г.В., 

Найдьонова Л.А., 

Череповська Н.І.) (НМК з 

психології та педагогіки, 

протокол №2 від 24 квітня 2012 

р.)  

 2012 гриф 

МОН 

10 клас Курсу за вибором  для учнів 10 

класу загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Cпеціальний медіаосвітній 

курс «МЕДІАКУЛЬТУРА»» 

автори: О.Т.Баришполець, 

Л.А.Найдьонова, 

Н.І.Череповська, 

О.Л.Вознесенська, Н.О.Обухова, 

О.Є.Голубєва, Н.С.Шишко 

(укладач: Н.І. Череповська) 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/14GaST8u0-

izfBVPJNaVFusr91oIH

G03O/view 

2014  

9,10,11 

клас 

 Навчальна програма для учнів 

9,10,11 класів закладів 

загальної середньої освіти (три 

роки навчання) 

«МЕДІАКУЛЬТУРА».  

За редакцією Л. А. Найдьонової 

Автори: Бондаревська І.О., 

Вознесенська О.Л., Дятел Н.Л., 

Кришовська О., Найдьонова Л. 

А., Обухова Н.О., Чаплінська 

Ю.С., Череповська Н. І. 

https://drive.google.com/

file/d/15YSjM2XVOB76

stM8cRCShZ0e_T_Bhn

TQ/view 

2018 Схвал.

МОН 

10, 

11 клас 

«Основи медіаграмотності»  

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 10 – 11 

класів із навчанням 

українською мовою, а також 

російською та іншими мовами 

національних меншинств  

Літостанський В.В., Іванов В.Ф., 

Іванова Т.В., Волошенюк О.В., 

Даниленко В.І., Мележик 

В.П.  (НМК галузі знань 

«Журналістика та інформація», 

протокол №61 від 21 липня 2014 

р.) 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1UJ5DrTzjsxIHJM

DO6V6gGXz1ZPXwQjr

w/view 

2014  

Посі

бник

и 

9,10 клас 

вчитель 

Візуальна медіакультура: 

розвиток критичного мислення 

та творчого сприймання. 

Методичні рекомендації до 

медіаосвітнього курсу 

«Медіакультура» для 

старшокласників 

/ Череповська Н.І.– К.: 

МІЛЕНІУМ, 2014. – 116 с.   

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1nrSvSwI38MlCda

2yeZQwTBZnmlAhfiVD

/view 

2014  

https://drive.google.com/open?id=14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O
https://drive.google.com/open?id=14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O
https://drive.google.com/open?id=14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O
https://drive.google.com/open?id=14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O
https://drive.google.com/open?id=14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O
https://drive.google.com/file/d/14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O/view
https://drive.google.com/file/d/14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O/view
https://drive.google.com/file/d/14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O/view
https://drive.google.com/file/d/14GaST8u0-izfBVPJNaVFusr91oIHG03O/view
https://drive.google.com/open?id=15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ
https://drive.google.com/open?id=15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ
https://drive.google.com/open?id=15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ
https://drive.google.com/open?id=15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ
https://drive.google.com/open?id=15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ
https://drive.google.com/file/d/15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ/view
https://drive.google.com/file/d/15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ/view
https://drive.google.com/file/d/15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ/view
https://drive.google.com/file/d/15YSjM2XVOB76stM8cRCShZ0e_T_BhnTQ/view
http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1UJ5DrTzjsxIHJMDO6V6gGXz1ZPXwQjrw/view
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/file/d/1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD/view
https://drive.google.com/file/d/1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD/view
https://drive.google.com/file/d/1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD/view
https://drive.google.com/file/d/1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD/view


загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

 

10,11 клас Від медіаграмотності до 

медіакультури : навчально-

методичний комплекс 

медіазанять  

 

наук. редактор В. І. Шуляр – 

Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1PwYxM_FLjeSv

V80ssVvnjTAt6K-

Jsh1A/view 

 

2016  

10-11 клас, 

Учні, 

вчителі 

Тренінг "Критичне 

оцінювання ресурсів 

інтернету" для вчителів і учнів 

? http://wiki.iteach.com.ua/

%D0%A2%D1%80%D0

%B5%D0%BD%D1%96

%D0%BD%D0%B3_%2

2%D0%9A%D1%80%D

0%B8%D1%82%D0%B

8%D1%87%D0%BD%D

0%B5_%D0%BE%D1%

86%D1%96%D0%BD%

D1%8E%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F_%D1%80%D

0%B5%D1%81%D1%83

%D1%80%D1%81%D1

%96%D0%B2_%D1%96

%D0%BD%D1%82%D0

%B5%D1%80%D0%BD

%D0%B5%D1%82%D1

%83%22_%D0%B4%D0

%BB%D1%8F_%D0%B

2%D1%87%D0%B8%D

1%82%D0%B5%D0%B

B%D1%96%D0%B2_%

D1%96_%D1%83%D1

%87%D0%BD%D1%96

%D0%B2 

?  

https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1nrSvSwI38MlCda2yeZQwTBZnmlAhfiVD
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/open?id=1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
https://drive.google.com/file/d/1PwYxM_FLjeSvV80ssVvnjTAt6K-Jsh1A/view
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%22_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
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Підр

учни

ки, 

зош

ити 

10 клас, 

учні  

Медіакультура : підручник для 

10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

За ред. Л. А. Найдьонової 

/Автори: Л.А.Найдьонова, 

Н. І. Череповська, Н. О. Обухова 

та ін.;  Ін-т соц. та політ. 

психології НАПН України. – К., 

2016 

Вільний, за умов 

персональної реєстрації 

http://mediaosvita.org.ua/

book/mediakultura-

pidruchnyk-dlya-10-

klasu-z/ 

2016  

10 клас, 

учні 

Практикум «Медіакультура»: 

Робочий зошит курсу за 

вибором для учнів 10 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

Л. А.Найдьонова, О. Т. 
Баришполець, О. Є. Голубєва 
та ін.; наук. ред. Л. 
А.Найдьонова ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН 
України. – К., 2013. – 100 с. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1kmUt7w5iGnA9

GTFMhIvpJP-

he99sYDDb/view 

2013 Схвал

ено 

МОН 

10-11 клас 

учні, 

вчитель. 

 

Медіакультура та медіаосвіта 

учнів ЗОШ. Візуальна 

медіакультура.  

Череповська Н.І. – К.: 

Видавництво «Шкільний світ», 

2010. – 128 с. 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1k0N9JCZFKUtW

7pforyJJDgnck8S6XINy/

view 

2010  

Вчитель, 

10-11 клас 

Медіаграмотність: 
Підручник для вчителя.  
Скорочений варіант 

 

Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу; Перекл. з англ. С. Дьома; 

за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. 

Волошенюк. — К. : Центр 

вільної преси, Академія 

української преси, 2014. — 319 с 

Вільний за посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/104fGz0rtFfC4Q1o

N5kzRfDYZQQ2I-Ox-

/view 

2014  

http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-pidruchnyk-dlya-10-klasu-z/
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https://drive.google.com/file/d/104fGz0rtFfC4Q1oN5kzRfDYZQQ2I-Ox-/view


Професійн

а 

педагогічн

а освіта, 

Підвищенн

я 

кваліфікаці

ї для 

вчителів, 

 

Прог

рама 

педагоги, 

студенти, 

викладачі 

 «Медіапсихологія: основи 

рефлексивного підходу» для 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за очно-

дистанційною формою 

навчання та для студентів 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня “Магістр” за 

спеціальністю “Управління 

навчальними закладами,  

Найдьонова Л.А. (Схвалено 

науково-методичною радою 

Університету менеджменту 

освіти НАПН України, протокол 

№ 4  від 21 квітня 2011 р.) 

Доступ надається 

адміністрацією ресурсу 

за запитом 

http://mediaosvita.org.ua/

book/navchalno-

metodychnyj-kompleks-

spetsk/  

2011  

студенти, 

викладачі 

«Медіаграмота в педагогічних 

училищах і коледжах» 

Літостанський В. В., Іванов В. 

Ф., Іванова Т. В., Волошенюк О. 

В., Даниленко В. І., Мележик В. 

П. (НМК галузі знань 

«Журналістика та інформація», 

протокол №62 від 11 серпня 2014 

р.) 

 2014 гриф 

МОН 

Підр

учни

ки 

студенти Медіаосвіта та 

медіаграмотність: підручник 

для студентів педагогічних 

коледжів /  

 

Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. 

Волошенюк; За науковою 

редакцією В. В. Різуна. — Київ: 

Центр Вільної Преси, 2014. — 

431 с. 

Вільний за посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/mo3.pdf 

2014 Гриф 

МОН 

Студенти, 

педагоги 

Медіапсихологія: основи 

рефлексивного підходу :  

 

Найдьонова Л.А. Національна 

академія педагогічних наук 

України, Інститут соціальної та 

політичної психології. – 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 

–  244 с. 

Вільний. За посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1acVIj0Rgy2mEjL

e0cjJZI-

_gYUFRWn2C/view  

2013 Рек. 

МОН 

 

 

 

педагоги Медіаграмотність: Підручник 

для вчителів 

Сінді Шейбе, Фейз Рогоу 

Перекл. з англ. С. Дьома; за 

загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. 

Вільний. За посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

2017  
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Волошенюк. — К.: Центр Вільної 

Преси, Академія Української 

Преси, 2017. — 319 с. 

(Скорочений варіант. Друковані 

примірники знаходяться в 

бібліотеці ПОІППО).  

ploads/medialiteracy_20

17_short.pdf 

 

 

 

Педагоги 

1-11 класів 

Практична медіаосвіта: 

авторські уроки.  

 

Ред.- упор . В.Ф. Іванов, О. В. 

Волошенюк ; За науковою 

редакцією В . В . Різуна . – Київ : 

Академія української преси , 

Центр вільної преси , 2013. – 447 

с . 

Вільний. За посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1m2CVnZ9oQnRs

ONku4-

10r49kTuKjx_VJ/view  

та 

https://www.slideshare.n

et/medialiteracy/ss-

26707017 

2013  

Робота з 

батьками 

 Батьки, 

педагоги 

Батьки, діти та медіа: путівник 

із батьківського 

посередництва. 

О. Волошенюк, О. Мокрогуз; За 

ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – 

К. : ЦВП, АУП, 2017. – 79 с. 

Вільний. За посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/Posib_dla_batkiv

_2017.pdf 

2017  

Батьки, 

педагоги 

Від медіаграмотності до 

медіакультури : навчально-

методичний комплекс 

медіазанять  
 

наук. редактор В. І. Шуляр – 

Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с. 

https://drive.google.com/

file/d/1PwYxM_FLjeSv

V80ssVvnjTAt6K-

Jsh1A/view 

2016  

Додаткові 

матеріали, 

публікації, 

навчальні 

видання з 

питань 

медіаосвіти 

 Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені 

Концепція розвитку 

медіаосвіти в Україні. 

Схвалено Національною 

академією педагогічних наук 

України  

Вільний. За посиланням 

https://ms.detector.media

/mediaprosvita/mediaosv

ita/kontseptsiya_vprovad

zhennya_mediaosviti_v_

ukraini_nova_redaktsiya/ 
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Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені 

Медіаосвіта у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Полтавської області: 

експериментальній пошук. 

Матеріали дослідно‐
експериментальної роботи 

всеукраїнського та 

регіонального рівнів за 

загальною темою «Науково‐
методичні засади 

впровадження медіаосвіти в 

навчально‐виховний процес 

загальноосвітніх навчальних 

закладів»  

 

[упор. К.М.Муліка]. – Полтава : 

ПОІППО, 2017. – 182 с. 

Вільний. За посиланням 

http://www.poippo.pl.ua/

images/FILES/nml/druko

v_produk_POIPPOPDF/

2017/mediaosvita_ZNZ.p

df 

2017  

  Науковці, 

педагоги, 

зацікавлені 

Журналістика газет і журналів 

/ Видання 2-е, перероблене /  

 

Фолькер Вольфф. Пер. з нім. В. 

Климченко. Київ: Центр вільної 

преси, 2017. — 377 с.  

Вільний. За посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/folk.pdf 

2017  

  Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені 

Збірник статей Шостої 

міжнародної науково-

методичної конференції 

«Практична медіаграмотність: 

міжнародний досвід та 

українські перспективи».  

 

– Київ. : Центр Вільної Преси, 

Академія української преси, 

2018. – 244 с.  

Вільний. За посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/Zbirnyk_statey_A

UP2018.pdf 

2018  

  Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені 

Соціально-психологічні та 

психолого-педагогічні засади 

організації медіаосвіти молоді/ 

Колективна монографія: 

рукопис. 

 

Ватківська М.Г., Вознесенська 

О.Л., Дегтярьова Г., Іванов 

С.А., Іванова І.,Мокрогуз 

П.О., Найдьонова Л.А., Обухова 

Н.О., Підгірна І.В., Чаплінська 

Ю.С.,Череповська Н.І., Шишко 

Н.С., Шуляр В.І. 

Вільний. За посиланням 

https://drive.google.com/

file/d/1_IMMI3TIU9fkU

pLMZ-

zkJqAnd3gVGI15/view 

2016  
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  Бібліотека

рі, 

педагоги 

ДНЗ 

Від медіаграмотності до 

медіакультури : навчально-

методичний комплекс 

медіазанять  

наук. редактор В. І. Шуляр – 

Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с. 

https://drive.google.com/

file/d/1PwYxM_FLjeSv

V80ssVvnjTAt6K-

Jsh1A/view 

2016  

 Бібліотека

рі 

Практична медіаграмотність 

для бібліотек  

Власюк О.В, Потапова В.І., 

Срібна І. ; за ред. Волошенюк О. 

В., Іванова В.Ф. — Київ : 

АУП,  ЦВП, 2019. —  61 с. 

Вільний. За посиланням 

http://www.aup.com.ua/u

ploads/Mediahramotnist_

dlya_bibliotek_AUP_201

9.pdf 

2019  

Безкоштов

ні Онлайн 

курси, 

вебінари з 

медіаграмо

тності та 

критичного 

мислення  

 Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені

, 

учні 

 

https://schoolandmedia.blogspot.

com/p/blog-page_14.html  

 

https://courses.prometheus.org.u

a/courses/course-

v1:CZ+MEDIA101+2018_T3/a

bout 

 

https://courses.prometheus.org.u

a/courses/course-

v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/a

bout 

 

• Вебінар «Безпечний 
інтернет: як захистити дітей 
від кібербулінгу» 
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=2& 
v=ChAPx_-KwG8 

• Вебінар  «Діти і гроші в 
Інтернеті: про що варто 
Знати дорослим» 
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=3&v=z9
_eK84W8uA 
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Інформацій

ні інтернет 

ресурси з 

медіаграмо

тності 

 Науковці, 

педагоги, 

батьки, 

зацікавлені

, 

учні 

http://startsmedia.blogspot.com/ 

https://ms.detector.media/ 

https://detector.media/ 

http://medialiteracy.org.ua/ 
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