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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Насонова Лідія - учитель української мови і літератури у
приватній школі «ThinkGlobal», фахівець із медіакомунікацій, півфіналістка премії «Global
Teacher Prize Ukraine» 2020.
Назва: Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та
створення медіапроєктів
Мета: Сформувати у педагогів ставлення до медіаосвіти як до невід’ємної складової
навчального процесу, а також заохотити вчителів бути медіаграмотними, перевіряти
інформацію, не розповсюджувати фейки.
Зміст:

Медіаграмотність у сучасній освіті: що це та навіщо.1.
Соцмережі: для чого Колобку акаунт. Коментарі та грамотність.2.
Фейки: від вовка, що врятував Червоний Капелюшок, до «Хлопчика, який виграв3.
світову олімпіаду, але про нього не напише жодне ЗМІ».
Робота з текстами: вчимося гуглити та працювати з авторитетними джерелами.4.
Відеоконтент: Тік-Ток, YouTube, Instagram. Навіщо це вчителю?5.
Медіапроєкти: командна робота та міжпредметні зв’язки.6.
Медіапроєкти: створюємо сайти на безкоштовних шаблонах.7.
Ресурси та корисні посилання.8.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Медіаграмотність, Наскрізні навички, Предметне навчання
Сформовані компетентності: вільне володіння державною мовою, інформаційно-
комунікаційна, цифрова
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації



на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару вдосконалять уміння перевіряти інформацію в
соцмережах та не обманюватися фейками, дізнаються про особливості викладання
медіаграмотності та шляхи поєднання цієї дисципліни з класичним навчальним процесом, а
також отримають інструменти для впровадження проєктної роботи (як на своїх уроках, так і
у співпраці з колегами). 

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

