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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

роль БІБЛІОТЕК у формуванні медіаграмотного суспільства

ВДІО НБУ ім. Ярослава Мудрого

як запорука інформаційної безпеки держави
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 МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
Сукупність знань та умінь, які дозволяють взаємодіяти з

потоками медіаінформації: здійснювати пошук, аналізувати,
критично оцінювати медіапосилання, а також уміти

створювати власний медіапродукт, використовуючи сучасні
інформаційно-комунікаційні технології
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 Інформація, знання та повідомлення не завжди є
нейтральними, незалежними чи неупередженими. Будь-яка
концептуалізація, використання і застосування MІГ повинна

зробити це твердження прозорим і зрозумілим для всіх
громадян.

П'ять принципів медіаграмотності від
ЮНЕСКО:

Інформація, комунікація, бібліотеки, медіа, технології, інтернет
мають використовуватися суспільством критично. Вони рівні

за статусом, і жодне з цих джерел не варто вважати більш
значущим, ніж інші. 

 Кожен громадянин є творцем інформації/знань. Кожен має
право на доступ до інформації/знань та право на
самовираження. Медійна та інформаційна грамотність має
бути для всіх - і для чоловіків, і для жінок, - і тісно пов’язана з
правами людини.

 Кожен громадянин хоче отримувати і розуміти нову
інформацію, знання і повідомлення та мати можливість на

спілкування з іншими, навіть якщо він не висловлює це
прагнення. Їх права на це ніколи не мають порушуватись

Медійна та інформаційна грамотність не набувається
одномоментно. Це постійний та динамічний досвід і процес. Його

можна вважати завершеним, якщо він включає в себе знання,
вміння та установки щодо використання, створення та передачі

інформації, щодо медіа та технологічного контенту
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Медіаграмотним
ЧОМУ ВАЖЛИВО БУТИ

ПРОТИДІЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМ ВИКЛИКАМ

ОСОБИСТИЙ 
ДОБРОБУТ

ІНФОРМАЦІЙНА
БЕЗПЕКА = 

ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА

ВИБОРЧА
КОМПЕТЕНТНІСТь
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text

 Українське суспільство повинне бути захищене від деструктивного впливу дезінформації та маніпулятивної
інформації, а медіасередовище - бути соціально відповідальним і функціонувати стабільно. За таких умов українське
суспільство зможе більш ефективно протистояти державі-агресору та залишатися стійким перед широким спектром
загроз, зокрема в інформаційній сфері.
 Досягнення зазначеної цілі здійснюватиметься шляхом виконання таких завдань:
 підготовка та проведення просвітницької кампанії з медіаграмотності, що включатиме такі компоненти, як розвиток
критичного мислення, навички перевірки фактів і визначення маніпуляційних технік, ознайомлення з
найпоширенішими порушеннями прав людини із застосуванням інтернет-технологій тощо;
 створення сприятливих умов для здійснення діяльності засобів масової інформації;
 створення сприятливих умов для підвищення рівня професійної підготовки медіафахівців;

Стратегічна ціль 3. Підвищення рівня медіакультури та
медіаграмотності суспільства
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text


ЯК СТАТИ 

Медіаграмотним
підготовка та проведення просвітницької
кампанії з медіаграмотності
створення сприятливих умов для
здійснення діяльності засобів масової
інформації
створення сприятливих умов для
підвищення рівня професійної підготовки
медіафахівців.

У взаємодії між 
органами державної влади,
органами місцевого самоврядування,
суспільством 

Міжнародна співпраця у сфері інформаційної
безпеки 7



ТОП 10

1. Фінляндія (78)
2. Норвегія (72)
3. Данія (73) 
4. Естонія (72)
5. Ірландія (71)
6. Швеція (71)
7. Швейцарія (68)
8. Нідерланди (66)
8. Німеччина (62)
10.  Ісландія (62)

29. Україна (39 балів)

40. Північна Македонія
41. Грузія

РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА РІВНЕМ
МЕДІАГРАМОТНОСТІ
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https://osis.bg/wp-content/uploads/2022/10/HowItStarted_MediaLiteracyIndex2022_ENG_.pdf


МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
Фінляндія

Урядова інституція Фінський національний
аудіовізуальний інститут займається
впровадженням і популяризацією
медіаграмотності

Ігровий тиждень Фінляндії 

З 1970-х років медіаосвіта 
 систематично впроваджується у
школах 

Впровадження медіаграмотності
почалося в 1950-х роках

З 2017 року діє Національна стратегія з
медіаграмотності 
8 млн євро щороку виділяють з бюджету на
розвиток медіаграмотності 

Ігровий тиждень Фінляндії - щорічний івент,
що сприяє впровадженню медіаграмотності
та цифрових навичок. Проходить у
бібліотеках9



МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
Ірландія

Be Media Smart, проект з
медіаграмотності 

BAІ - регуляторний орган у сфері медіа
Ірландії зобов’язаний заохочувати і
сприяти дослідженням, заходам,
спрямованим на розвиток
медіаграмотності 

Be Media Smart -
інформаційно-роз’яснювальнf кампанія з
підвищення обізнаності громадськості
Ірландії у сфері медіаграмотності. До
цього проекту залучені й бібліотеки, тут
розповсюджуються інформаційні
матеріали кампанії
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Швеція

 MIK rummet, онлайновий інструмент

з 9,4 млн громадян більше, ніж 85 % є
користувачами Інтернету - найвищий рівень
інтернетизації у ЄС

Mediekompass, навчальний ресурс 

 MIK rummet, онлайновий інструмент,
містить фільми, статті та онлайн-курси
з медіаграмотності

1960-ті роки  - початок впровадження
медіаграмотності з часу створення
навчального ресурсу Mediekompass

Медіаосвіта є обов'язковою з 1980 років

 Мережа бібліотечних центрів Асоціації
бібліотек Швеції є однією з 9 мереж з
медіаграмотності 
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Нідерланди

Mediawijzer.net, 
мережа медіаграмотності

У 2008 за ініціативи уряди була
створена нідерландська мережа
медіаграмотності Mediawijzer.net.

Публічні бібліотеки під керівництвом
Національної бібліотеки Нідерландів у
партнерстві з Mediawijzer забезпечують
навчання та надають допомогу
вчителям, що впроваджують
медіаграмотність в освіті.
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В УКРАЇНІ 

Практики бібліотек

Прийняття Концепції
впровадження медіаосвіти в

Україні

Діяльність громадських
організацій
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Державні проєкти



Основні етапи реалізації Концепції
 

І. Експериментальний етап (2010–2016 роки)
 

ІІ. Етап поступового укорінення медіаосвіти
та стандартизації її змісту (2017–2020 роки)

 
ІІІ. Етап подальшого розвитку медіаосвіти та

забезпечення її масового впровадження
(2021–2025 роки)

«сприяння розбудові в Україні ефективної медійної системи, що має
стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку й
консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній

інформаційній агресії, всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної
та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у

громадян медіаінформаційної грамотності та медіакультури,
відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей»
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Протидія російській пропаганді та 
 медіаграмотність:  результати
всеукраїнського опитування
громадської думки (2018)

60,7 %  опитаних громадян вважають, що навчання з
медіаграмотності потрібне

21% вагаються з відповіддю

12 % не бачать потреби в медіаосвіті

22% хотіли б вчитися медаграмотності на курсах,
з них 56 % надають перевагу онлайн-курсам

15

Дослідження МГ в Україні



Індекс медіаграмотності українців (2021)

Категорії дослідження

1.Розуміння ролі медіа в суспільстві
2.Власне використання медіа
3. Цифрова компетентність
4. Чутливість до спотвореного контенту 
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https://detector.media/community/article/186435/2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-doslidzhennya/
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стать ч ж

вік 18-25  56-65

освіта вища, неповна
вища

середня

тип
населеного

пункту
міста села

регіон північ південь

рівень
добробуту

високий низький

Залежність рівня медіаграмотності 
від показників
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Громадські організації, що впроваджують МГ
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https://go.detector.media/


Громадські організації, що впроваджують МГ

21

https://www.aup.com.ua/
https://medialiteracy.org.ua/category/biblioteck/


Громадські організації, що впроваджують МГ

22



Громадські організації, що впроваджують МГ

23

https://www.irex.org/success-stories


Громадські організації, що впроваджують МГ
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PROMETHEUS
освітня платфома

Громадські організації, що впроваджують МГ
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Громадські організації, що впроваджують МГ
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АРТІФЕЙК
вуличне мистецтво проти дезінформації

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ
Медіаграмотність в українському суспільстві

Громадські організації, що впроваджують МГ
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Громадські організації, що впроваджують МГ
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https://www.facebook.com/kunsht/posts/pfbid02yifLc1h9meNzBrYZMpZXvBosJy74ZrpQcqJgrKQFuUfX6vU9BxW4T5hWMhj1hx6cl


Медіаграмотність

Міністерство цифрової трансформації
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Міністерство культури та інформаційної політики
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https://filter.mkip.gov.ua/#mediaosvita_yak


Міністерство культури та інформаційної політики
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https://spravdi.gov.ua/pro-nas/


«Спільна ініціатива двох міністерств допоможе
охочим синхронно розповсюджувати правдиву

інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції
для європейців та боронити Україну в будь-який

інший інформаційний спосіб! Зараз кожен цивільний
українець буквально живе з телефоном в руках. Тож

якщо у вас є доступ до інтернету і ви можете
поширювати інформацію, вам в Інтернет-Війська

України!»

Міністерство культури 
та інформаційної політики

Міністерство цифрової
трансформації
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Центр протидії дезінформаціїЇ 
при РНБО України 
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https://cpd.gov.ua/category/glossary/


МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

ТИЖДЕНЬ МЕДІЙНОЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
ТРЕНІНГИ
КУРСИ
ЛЕКЦІЇ
ВИСТАВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА
ВЕБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ В БД

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАКТИКИ ББЛІОТЕК

СОЦІО-
КУЛЬТУРНА 

БІБЛІОГРАФІЧНА 

ІНФОРМАЦІЙНА 

ПАМ'ЯТКИ
БУКЛЕТИ
ОГЛЯДИ
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОВІДОМЛЕННЯ
СТАТТІ
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ТРЕНІНГИ
КУРСИ
ЛЕКЦІЇ
ТРАДИЦІЙНІ /
ВІРТУАЛЬНІ
ВИСТАВКИ

ОСОБИ ПОХИЛОГО ВІКУ
МОЛОДЬ
ДІТИ

СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІ ВЕРСТВИ
НАСЕЛЕННЯ

ПРАКТИКИ БІБЛІОТЕК

ОФЛАЙН / ОНЛАЙН
ЗАХОДИ

 
ПОСТІЙНІ / ЕПІЗОДИЧНІ 

ОХОПЛЕННЯ
АУДИТОРІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ДРУКОВАНІ/  ЕЛЕКТРОННІ: 

 КАНАЛИ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ

ПАМ'ЯТКИ
БУКЛЕТИ
ОГЛЯДИ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОВІДОМЛЕННЯ
СТАТТІ
БІБЛІОГРАФІЧНІ
ПОСІБНКИ

САЙТИ
БЛОГИ
СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ
БАЗИ ДАНИХ

 МУЛЬТИМЕДІЙНІ, АУДІО,- ВІДЕО-, ТЕКСТОВІ
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 "Як розпізнати фейкові новини" - інформаційні
матеріали, підготовлені IFLA і перекладені УБА
для розповсюдження в бібліотеках України

Діяльність Української бібліотечної асоціації

 Онлайн-курс з медіаграмотності "Зроби
медіаграмотність стилем життя!"

 Тренінг «Практична медіаграмотність» для
бібліотекарів

Фокус-семінар «Медіаграмотність: сучасні
виміри»

 Онлайнова лекція «Критична
медіаграмотність у формуванні інформаційної
стійкості»
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https://ula.org.ua/search?searchword=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&searchphrase=all
https://ula.org.ua/kalendar/icalrepeat.detail/2015/03/27/3175/-/treninh-praktychna-mediahramotnist-dlia-bibliotekariv-u-lvovi-27-28-03-2015-r
https://ula.org.ua/kalendar/icalrepeat.detail/2017/04/27/3248/-/fokus-seminar-mediahramotnist-suchasni-vymiry-27-04-2017-r-m-kyiv
https://ula.org.ua/kalendar/icalrepeat.detail/2021/10/27/3510/-/onlainova-lektsiia-krytychna-mediahramotnist-u-formuvanni-informatsiinoi-stiikosti-27-zhovtnia-2021-r


 Міністерство цифрової трансформації України та ВГО Українська бібліотечна асоціація
підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якого

6000 бібліотек стали хабами цифрової освіти
37

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliog
rafiya/aktualyni-temi/prosto-shvidko-

zruchno/

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/aktualyni-temi/prosto-shvidko-zruchno/


Організувати День медіа та інформаційної грамотності (МІГ)

Організувати круглий стіл, виставку, або виставити плакат
Всесвітнього тижня МІГ, чи інші освітні плакати, пов’язані з
медіа та інформаційною грамотністю 

Використовувати соціальні мережі для підвищення обізнаності
громадянського суспільства про медіа та інформаційну
грамотність

Відправити лист або повідомлення в соціальних мережах із
закликом робити більше для просування МІГ у вашій громаді

Поширювати публікації і акції  ЮНЕСКО та інших організацій,
що займаються впрвадженням МІГ

Пропагувати або записатися на онлайн-курс медіа та
інформаційної грамотності

Брати участь у глобальних онлайн-дебатах, збагачуючи свої
знання про медіа та інформаційну грамотність на основі інших
ініціатив і досвід

Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності
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Цикл заходів до Всесвітнього тижня МІГ в бібліотеках

НБУ ім. Ярослава Мудрого

Дніпропетровська обласна
бібліотека для молоді

Сумська ОУНБ

39

https://dobm.dp.ua/iz-24-po-30-zhovtnya-2020-roku-vsesvitnij-tyzhden-medijnoyi-ta-informatsijnoyi-gramotnosti/


Матеріали презентації до Тижня МІГ 

НБУ ім.Ярослава Мудрого 40



Соціокультурні масові заходи

http://cls.ks.ua/chitacham/mediagramotnosthttp://www.lib.zt.ua/ua/education/node/10594

Для бібліотечних фахівців

онлайн/офлайн

Житомирська ОУНБ Херсонська ЦБС
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"Сито" - проєкт з медіаграмотності, що реалізовується

Центральною публічною бібліотекою у партнерстві з
Хмельницькою муніципальною телерадіокомпанією «Місто»

 
"Школа медіагрмотності" - навчальний курс для читачів

бібліотеки .

Для користувачів бібліотек
Для широких верств населення

онлайн/офлайн

Хмельницька ЦБС
42



https://volnovakha.city/articles/105797/mediagramotnis
t-dlya-vsih-yak-bibliotekari-navchayut-lyudej-

mediagramotnosti-u-volnovaskomu-rajoni

Для освітянДля громади

https://voz.gov.ua/kultura/1661-trening-z-
mediagramotnosti-v-biblioteci.html

43

Волноваська ЦБС Миколаївська ОУНБ



https://lukl.kyiv.ua/novyny/lektsiya-
pro-mediahramotnist/

 
http://www.lib.zt.ua/ua/newsua

/node/9610
https://nmvkm.blogspot.com/2

015/10/26.html

Для ВПО
Для осіб з інвалідністю

Для інших соціально вразливих 
верств населення
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Хмельницька ОУНБ

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки

Житомирська ОУНБ



Для дітей

https://libgonchar.org/

Для людей похилого віку 

Для молоді

https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9101

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=pfbid02oBQwv9imN7DGNBs8X3dLd
XzKVbMj9mj4WeaXZdqkHa8uM5nUSYfHwGAE
7xc34HDjl&id=100000930043256
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НБУ для дітей

 Бібліотека ім. м. Костомарова
Київської ЦБС

Полтавська ОУНБ



Виставки
традиційні / віртуальні

Різноманітні форми інформаційних матеріалів

https://www.youtube.com/watch?v=jLd_z_SnJIc http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_23_5/20
21_10_23_5.php

Хмельницька ОУНБЧернігівська ОУНБ
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https://lukl.kyiv.ua/novyny/mediagramotnist-
vazhlyva-ta-neobxidna-kompetenciya/http://biblioteka-

filiya13.edukit.kr.ua/bibliotechni_vidannya/

Друковані матеріали /  Електронні
посібники

Кропивницька ЦБС

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки
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 Статті у професійному блозі 

НБУ ім. Ярослава Мудрого 
47

https://oth.nlu.org.ua/?p=4351


Інформаційні матеріали для Facebook 

НБУ ім.Ярослава Мудрого 49



 Поширення інформації під хештегом #медіаграмотність у Facebook

НБУ ім.Ярослава Мудрого. 50



Щоденний дайджест  "КУЛЬТФРОНТ"

НБУ ім. Ярослава Мудрого 
53



https://library.vn.ua/news-and-
events/novini/zhovten-
2021/mediagramotnist

http://4uth.gov.ua/medialiteracy/

Бібліографічні посібники, вебліографія

http://cls.ks.ua/chitacham/mediagramotnost

ДБУ для юнацтва

Херсонська ЦБС

Вінницька ОУНБ
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МЕДІАОСВІТА (178 бібліографічних записів)

Тематичні рубрики в електронних БД

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ (82 бібліографічних записи)

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ  (150 бібліографічних 
записів)

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ (178 бібліографічних 
записів)

НБУ ім. Ярослава Мудрого 
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 Українське суспільство потребує розширення
доступу до навичок формування медійної та

інформаційної грамотності в умовах
пропагандистсько-психологічних війн.

 
 Бібліотеки як традиційні інформаційні

установи та загальнодоступні некомерційні
осередки громад мають всі можливості для

того, щоб долучатись до формування
медіаграмотного користувача 

 
 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ БІБЛІОТЕК
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постійно підвищувати рівень медіакомпетентності 
напрацьовувати методики формування медіаграмотності
розробляти інформаційні матеріали з у рахуванням особливостей цільової
аудиторії та використовуючи сучасні ІКТ
налагоджувати співпрацю із фаховими інституціями задля спільнодії
популяризувати бібліотеки як авторитетні інформаційні центри
вивчати і впроваджувати успішний  досвід у сфері медіаграмотності 

 Слід масштабувати те, що роблять бібліотеки в   в сфері медіаосвіти та
медійної грамотності:
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
ПРОКАЧАТИ

24-30 жовтня Всесвітній
тиждень медійної та

інформаційної грамотності

підписатись на сторінки
інформаційних ресурсів з

медіаграмотністі
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прослухати курс лекці й з
МЕДІАГРАМОТНОСТІІ,

ініційований УБА
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пройти 
національний тест з

МЕДІАГРАМОТНОСТІ
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