
ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: 
ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамот-
ність» виконується Радою міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства 
Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої 
Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти 
і науки України та Академією української преси.

Ціль проекту – допомогти українським школярам 
набути навичок критичного сприйняття інформації й 
усвідомити цінності високоякісної інформації в 
контексті шкільної освіти.

Спираючись на розроблені IREX та перевірені на прак-
тиці методики медійної та інформаційної грамотності, 
проект допомагає розвинути ефективну сталу модель 
інтеграції навичок критичного сприйняття інформації 
(КСІ) в навчальний процес загальної середньої освіти.

Інтеграція практичних на-
вичок критичного сприй-
няття інформації (КСІ) у 
шкільні предмети. Навчан-
ня проводять вчителі – 
учасники проекту у віді-
браних школах у кожній із 
24 областей України.

Сприяння підвищенню 
рівня підготовки викла-
дачів і вчителів через 
оновлення освітніх ре-
сурсів та посилення ін-
ституційної спроможно-
сті ІППО.

Підтримка процесу роз-
робки та модернізації 
навчальних програм і 
модулів підготовки май-
бутніх педагогів; забез-
печення інтеграції нави-
чок КСІ в навчальний 
процес ЗВО.

Розробка та поширення 
електронних навчальних 
ресурсів, що сприяють 
розвитку інфомедійної 
грамотності громадян, 
навчальних закладів, вчи-
телів, викладачів та сту-
дентів.
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ПРО IREX
IREX – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1968 році, метою якої є 
створення справедливого, успішного та інклюзивного світу шляхом розширення 
можливостей для молоді, сприяння зростанню лідерського потенціалу, зміцнення 
інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації. IREX виконує проекти 
у 120 країнах та використовує перевірені на практиці методи та інноваційні технології. 
Минулого року 11,6 мільйона людей отримали користь від проектів IREX глобально.

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ



Контактні особи IREX:
Компонент «школи» – Любов Васильчук, lvasylchuk@irex.org,
Компонент «ІППО та ЗВО» – Любов Квасюк, lkvasiuk@irex.org

ЗАПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДО 2021 РОКУ:
Розробка навчальних матеріалів для вчителів шкіл, викладачів ІППО та 3BO 
Розробка навчально-методичних матеріалів, що розвивають навички КСІ у вибраних шкільних навчальних предметах. 
Протягом 2018-2019 років розроблено матеріали для таких предметів: українська мова (8-9 класи), українська літера-
тура (8-9 клас), історія України (8-9 клас), всесвітня історія (8-9 клас) та мистецтво (9 клас).
Розробка та модернізація навчальних програм і модулів підготовки вчителів та майбутніх педагогів.

Тренінги для директорів, вчителів, викладачів ІППО ТА ЗВО
Проведення тренінгів IREX із медіаграмотності та спеціалізованих навчань щодо розробки матеріалів, інтеграції нави-
чок КСІ та викладання інфомедійної грамотності з використанням інтерактивних методик та онлайн-інструментів.

Викладання інфомедійної грамотності
Починаючи з осені 2018 року вчителі використовують на уроках навчально-методичні матеріали, розроблені в 
рамках проекту. Із 2020 року навчання за оновленими програми та розробленими модулями буде відбуватись у віді-
браних ІППО та ЗВО.
Результати навчань та вплив проекту на цільову аудиторію буде оцінено за допомогою проведення досліджень.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО РОКУ РОБОТИ

Вчителі Учні

Під час опитування вчителі зазначили, що матеріали: Учні – учасники проекту в порівнянні з 
іншими показали кращі результати:

допомогли їм краще розкрити теми 
уроків; 86%

зробили уроки цікавішими для учнів;93%

створили для них додаткові труднощі 
через брак часу та обладнання.10%

удвічі краще ідентифікують мову во-
рожнечі.

14%

краще розрізняють факти й суджен-
ня;

краще відповідають на запитання 
індексу знання медіаструктур;

16%

краще визначають неправдиві 
новини;18%


