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Ганна Гінкул  

 

МЕДІАОСВІТА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

В статті актуалізується необхідність переосмислення концептуальних 

основ сучасної філософії освіти, враховуючи медіаосвітній аспект. Автор 

визначає роль медіаосвіти та медіафілософії у формуванні нової освітньої 

парадигми. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, філософія освіти, 

медіафілософія, глобалізація, інформатизація. 

 

Сьогодні мова йде про інформаційну цивілізацію та утвердження 

відповідної їй інформаційної культури суспільства і особистості, в якій 

інформація через різні канали впливає на всі грані суспільного життя та 

свідомості [1, 5]. Вільний рух інформації та інформаційних послуг, 

необмежений доступ до інформації та її використання для наукового та 

соціального прогресу, вирішення глобальних проблем людства та розвитку 

знань висуває перед освітою нові виклики. Актуалізується роль медіаосвіти як 

частини освітнього процесу, спрямованого на формування в суспільстві 

медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, 

радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. У багатьох країнах медіаосвіта 

функціонує як система, що стала невід’ємною частиною, з одного боку, 

загальноосвітньої підготовки молоді, з другого – масових інформаційних 

процесів [5].  

Тема медіаосвіти розглядається в різних наукових площинах. Зокрема, 

філософське осмислення медіаосвітньої діяльності представлено в працях В. 

Возчікова, Н. Кирилової, Г. Лассуела, М. Маклюена, Л. Мастермана, П. 

Офдерхейда, В. Савчука та ін.; психологічний аспект впливу медіа на 

особистість досліджували І. Дічківська, Е. Проніна, Л. Найдьонова, Ю. Усов та 

ін.; концепції, моделі медіаосвіти пропонували І. Гуриненко, Г. Онкович, А. 

Федоров та інші дослідники [2, 310].  
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Значення медіаосвіти в сучасному інформаційному суспільстві 

розглядають Л. Баженова, Л. Зазнобіна, С. Пензіна, Ю. Рабінович, В. Собкін, І. 

Челишева, Е. Ястребцева, а також спеціалісти у сфері медіа: Е. Бевор, К. 

Безелгет, Д. Букінгем, К. Ворскоп, В. Возчіков, Ж. Гонне, Л. Мастерман та інші 

[3, 96].  

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій та системи мас-медіа вносить принципові зміни у загальну 

філософію освіти, ставлять нові завдання і водночас відкривають нові 

горизонти психолого-педагогічного пошуку у напрямку медіаосвіти. 

Філософія освіти інформаційного суспільства в умовах домінування 

медіакультури у вітчизняній філософії все частіше досліджується науковцями. 

Зокрема, з’явилася низка дисертацій учених (С. Рєзнікова, О. Пархоменко, Г. 

Фініна та інших) [3, 97].  

Сучасна філософія освіти перебуває на порозі формування нової освітньої 

парадигми. Першою і, очевидно, головною проблемою на даному шляху є 

модернізація змісту освіти, приведення його у відповідність до найновіших 

досягнень сучасної науки, культури і соціальної практики. Орієнтуючись на 

сучасний ринок праці, до пріоритетів освіти сьогодення відносить вміння 

оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби 

інформаційного суспільства, готують молодь до нових ролей в цьому 

суспільстві.  

В. Кремінь зазначає, що у XXI столітті освіта постала перед рядом 

історичних викликів, які обумовлюють необхідність перегляду ряду звичних 

упродовж десятиліть і століть характеристик, усталених норм освітньої 

діяльності:  

1) Необхідність забезпечити високу функціональність людини в 

умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж 

зміна покоління людей.  

2) Забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним з 

тим, щоб людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії 

глобалізованого світу, була здатною жити і діяти в цьому світі, нести частку 

відповідальності за нього, бути, по суті, не тільки громадянином країни, а й 

громадянином світу.  

3) Сформулювати на загальносуспільному та індивідуальному рівнях 

розуміння людини як найвищої цінності, права кожного стати і залишатися 

самим собою відповідно до своїх природних здібностей, що лише й зможе 

забезпечити високий демократизм суспільства.  

4) Виробити у людини здатність до свідомого і ефективного 

функціонування в умовах небувалого ускладнення відносин у 

глобалізованому, інформаційному суспільстві, зрослої комунікативності життя 

та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності.  

5) Мінімізація асиметрії між матеріальністю і духовністю, 

культивування у кожної особистості піднесеної думки та духу відповідно до 
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національних традицій і переконань, формування конструктивізму як основи 

життєвої позиції, утвердження культури толерантності [6, 7].  

Освіта наразі ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня 

вміння вчитись. У шкільній освіті наразі домінують такі тенденції, як: 

запровадження основного ядра знань, своєрідного базового мінімуму, на якому 

вибудовується подальший комплекс знань, вмінь, відношень, навичок, 

компетентностей; формування цілісного сприйняття світу; оновлення змісту 

традиційних дисциплін; запровадження нових нормативних і спеціальних 

курсів. У зв'язку зі зміною змістових компонентів освіти відбуваються зміни 

технологій їхньої реалізації. На передній план виходять інформаційні 

технології, дистанційне навчання, які охоплюють мережі університетів та шкіл, 

систему підготовки кадрів та підвищення кваліфікації, застосовуються в сфері 

обміну педагогічною інформацією [1, 9].  

Зважаючи на те, що з погляду філософії, освіта (і виховання) є 

трансформацією «духу епохи» у структуру свідомості, світогляд, духовний світ, 

культуру і загальне єство особистості, значної уваги набуває питання розробки 

методів та прийомів роботи з інформацією, яка оточує людину з раннього 

дитинства. Адже трансформований засобами освіти «дух епохи» стає її 

(особистості) стрижневою підвалиною, визначає співрозмірність (або 

неспіврозмірність) людини з її добою [8, 10].  

В умовах інформаційної цивілізації «дух епохи» напряму пов'язаний з 

переосмисленням складових філософії освіти, яка поповнюється, зокрема, 

медіафілософією. Поняття «медіафілософія» існує з кінця 90-х рр. ХХ ст., 

проте, не як окрема дисципліна, а як загальноприйняте метапоняття різних 

рефлексій про медіа [9, 88]. В.Савчук зазначає, що сьогодні варто говорити 

про тенденцію створення інтердисциплінарно фундованої медіафілософської 

дисципліни. Адже, по суті, медіафілософія продумує ситуацію того, як 

впливають на людину, її картину світу, світогляд, спосіб ідентифікації, на його 

тіло та почуття, засоби масових комунікацій, як можливе існування людини у 

ситуації всезростаючого потоку спокушаючої та захоплюючої інформації [7, 

37].  

Основні теоретико-філософські концепції медіаосвіти зосереджують увагу 

сучасного педагога на багатозначності та багатоаспектності медіаосвіти, яка 

спрямована на розвиток медіаграмотності аудиторії, її соціокультурний 

розвиток та адаптацію до нових реалій життя:  

1) Медіаосвіта як теорія розвитку критичного мислення (Л.Мастерман) 

– навчити аудиторію аналізувати та виявляти маніпулятивні впливи медіа, 

орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного демократичного суспільства 

[4, 320].  

2) Медіаосвіта як культурологічна теорія (В.Дункан, М.Маклює, 

Е.Харт) – допомогти учням зрозуміти, як медіа можуть збагатити сприйняття, 

знання та ін.; яку роль відіграють суспільні стереотипи, розповсюджені за 

допомогою медіа; як оцінювати і критично аналізувати медіа тексти [4, 323]. 



 

11 

3) Медіаосвіта як соціокультурна теорія (А.Шаріков) – необхідність 

освіти як результат розвитку медіакультури у поєднанні з усвідомленням в 

педагогіці значимості соціальної ролі медіа [4, 325]. 

4) Семіотична теорія медіаосвіти (В.Біблер, К.Метц, Ю.Лотман, 

М.Ямпольський) – допомогти учням «правильно читати» медіатекстина основі 

вивчення правил декодування медіа тексту, опису його змісту, асоціацій, 

особливостей мови та ін. [4, 326]. 

5) Естетична теорія медіаосвіти – допомогти аудиторії зрозуміти 

основні закони і мову медіатекстів, які напряму стосуються мистецтва, 

розвитку естетичного сприйняття та смаку, здатності до кваліфікованого 

художнього аналізу [4, 326-327]. 

6) «Практична» теорія медіаосвіти (С.Айнутдінова, Д.Шретер) – 

навчити учнів, студентів (або вчителів) використовувати медіа апаратуру [4, 

328-329]. 

7) Ідеологічна теорія медіаосвіти – викликати у аудиторії бажання 

змінити систему масової комунікації (якщо при владі в країні перебувають сили, 

далекі від ідеологічних поглядів їх опонентів) або, навпаки, показати, що 

система медіа, що склалася – найкраща, у цьому випадку критикується 

медіакультура інших країн [4, 329-330]. 

8) Медіаосвіта як теорія «споживання та задоволення» – допомогти 

учням витягувати із медіа максимум користі у відповідності до своїх бажань та 

схильностей [4, 331]. 

9) «Інєкційна теорія» медіаосвіти (А.Федоров) – пом’якшити 

негативний ефект надмірного захоплення медіа – допомогти зрозуміти різницю 

між реальністю та медіа текстом. 

10) Ететична теорія медіаосвіти – долучити аудиторію до тої чи іншої 

етичної моделі поведінки (тої, що відповідає, наприклад, конкретній релігії, 

рівню розвитку цивілізації, демократії тощо) [4, 333]. 

Теоретичний дискурс показує актуальність інтеграції медіафілософії та 

філософії освіти з метою оновлення та впорядкування змісту сучасної освіти. 

Освітня реальність як формування порядку з хаосу передбачає наявність низки 

факторів, що забезпечують систематизацію та ефективне засвоєння знань, які 

розподіляють потоки інформації в конкретні тематичні русла, що створюють 

для особистості, яка розвивається, реальні життєві орієнтири [3, 97].  

Отже сьогодні, ми переживаємо модернізацію змісту освіти, невід’ємною 

складовою якої є врахування викликів «духу епохи» – інформаційної 

цивілізації. Інформатизація та глобалізаційні процеси зумовлюють появу нової 

дисципліни – медіафілософії, яка ставить актуальні проблеми впливу 

результатів високих технологій, науки та техніки, тобто медіального простору 

на людину. Сучасна філософія освіти має безперервно поповнюватися 

дослідженнями медіафілософського спрямування, що виступатиме запорукою 

побудови нової освітньої парадигми у відповідності до викликів ХХІ століття.  
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В статье актуализируется необходимость переосмысления 

концептуальных основ современной философии образования, учитывая 

медиаобразовательный аспект. Автор определяет роль медиаобразования и 

медиафилософии в формировании новой образовательной парадигмы.  

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, философия 

образования, медиафилософия, глобализация, информатизация. 

 

The article actualized the need to rethink the conceptual foundations of 

modern philosophy of education, including media-educational aspect. The author 

defines the role of media education and media Philosophy in the formation of a 

new educational paradigm.  

Keywords: media education, media literacy, philosophy of science, media 

Philosophy, globalization, informatization. 

 

 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosvit%20i_v_ukraini_nova_redaktsiya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosvit%20i_v_ukraini_nova_redaktsiya/


 

13 

 

Тетяна Євтухова 

 

ДО ПИТАННЯ РОЛІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО 

МЕДІАПРОСТОРУ У ФОРМУВАННІ  

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Стаття присвячена проблемі впливу засобів масової інформації, зокрема 

телебачення, на розвиток і формування особистості дитини, на процес її 

соціалізації. Проблема є актуальною, перш за все, для педагогів і психологів, 

адже телеінформація може бути як позитивною, так і негативною для дитини, що 

розвивається як особистість у соціумі. У статті проаналізовано низку телевізійних 

програм, які негативно впливають на процес соціалізації підростаючого 

покоління.  
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соціалізація, особистість. 

 

Сучасне суспільство неможливо уявити без високотехнологічного 

інформаційного простору, воно відіграє неабияку роль у формуванні духовного 

клімату, стає дедалі визначальним у функціонуванні найважливіших сфер 

життя держави. Інформаційне середовище через формування громадської 

думки, вироблення певних установок спонукає людину до тих чи інших 

учинків. Медіапростір – частина інформаційного й соціального простору. Воно 

здатне долати усі традиційні обмеження фізичного простору й скасовує будь-

яку географічну відстань. На сьогодні медіапростір в основі своїй є безмежним. 

А основою сучасного медіапростору є засоби масової комунікації, які 

охоплюють друковані видання, радіо, телебачення, комп’ютерні 

телекомунікаційні технології. Телебачення як складова медійного простору 

наповнює дозвілля людини, інформує її про стан світу, розважає, іноді повчає, 

а разом з тим досить сильно впливає на духовні цінності, на мислення людини, 

на стиль світосприймання, на тип культури.  

 Від 60-х років минулого століття телебачення це не тільки засіб, це – 

«культурний об’єкт, що впливає на соціалізацію дитини» [6, 157]. Воно 

перетворилося на важливу соціальну інституцію і як комунікативний засіб 

доступне всім. Телевізор впевнено ввійшов у повсякденні соціальні практики 

мільйонів людей. Уже декілька поколінь було виховано за умов перманентної, 

а то й тотальної наявності цього виду мас-медіа в їхньому житті.  

Телебачення дедалі більше впливає на зміст культурних і соціальних 

систем, беручи участь у створенні і трансляції певного ряду соціальних ролей, 

норм поведінки і цінностей. Телевізійна інформація у вигляді життєвих історій 

містить певні соціальні моделі поведінки, соціальні ролі, картини світу. 

Телевізійні образи здатні активно впливати на об’єкт соціалізації. Завдяки 

емоціональній привабливості телевізійних образів та історій відбувається 
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посилений вплив на свідомість індивіда і відтак сприяє формуванню певних 

соціальних якостей й зразків поведінки.  

Можна цілком вважати, що сучасні мас-медіа, зокрема телебачення, 

визначають духовний клімат суспільства, є частиною його духовної культури. 

Усвідомлюючи те місце, яке телебачення посідає у житті сучасної дитини, 

можна без перебільшення стверджувати, що за рівнем свого впливу на 

духовний розвиток особистості, воно випередило інші засоби масової 

інформації [1]. 

Медіапростір як частина інформаційного простору приймає форму тих 

соціальних та політичних структур, у межах яких функціонує. Більшість 

українських телеканалів – це рупор політичного впливу його власника. 

Потужний вплив телебачення на глядацьку свідомість мільйонів абсолютно 

очевидний. Серед питань, які сьогодні постають перед представниками 

гуманітарних наук, – проблема тотального інформаційного тиску, що його 

багато в чому провокує і спричиняє телебачення.  

Системний аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що 

сьогодні триває новий етап розширення та зміцнення позицій засобів масової 

інформації і, перш за все, телебачення. Важливе значення мають для нас 

наукові дослідження Н. Бондаровської, В. Іванова, О Квашук, Л. Масол, 

А. Мудрика, Д. Попової, О. Невмержицької, С. Семчук, С. Шандрук щодо 

розкриття ролі засобів масової інформації, і зокрема телебачення, як одного з 

найефективніших засобів масової комунікації.  

Ураховуючи актуальність проблеми, у статті ми спробуємо проаналізувати 

телебачення як вид медіа та його вплив на процес формування особистості.  

Під телебаченням розуміють передавання на відстань зображень і руху за 

допомогою кабелю або електромагнітних хвиль. Термін «телебачення» 

запровадив Костянтин Перський у 1900 році [7].  

Серед засобів масової інформації у телебачення одна з провідних ролей. 

На рубежі ХХ – ХХІ ст. воно стає могутнім каналом інтенсивної соціалізації, як 

комунікативний засіб – доступне майже будь-кому. Телебачення впевнено 

ввійшло у повсякденні соціальні практики мільйонів людей і виконує такі 

функції: хронікальна (оперативне подання соціально-політичної, економічної, 

культурної, спортивної та іншої інформації); просвітницька (поширення знань 

із різних галузей науки, культури); освітньо-виховна (залучення до 

загальнолюдських цінностей); розважально-гедоністична (забезпечення 

змістовного і цікавого дозвілля, насолоди від інформації, що споживається); 

рекламна (повідомлення, оголошення, довідки, інформація) [5]. 

Телебачення міцно тримає свої позиції щодо заповнення дозвілля людини 

будь-якого віку. Чоловіки здебільшого воліють інформаційних, 

публіцистичних, спортивних програм. Жінкам частіше до вподоби кіно, 

телесеріали, музичні, кулінарні програми і розтиражовані по багатьох каналах 

реаліті-шоу. Дослідження, що їх було проведено у деяких країнах, виявили, що 

перші контакти з телебаченням дитина має у віці двох років. А підліток 

проводить біля телеекрану вже 16 годин [1]. Діти відповідно до віку можуть 
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багато годин поспіль переглядати мультфільми чи дитяче кіно, музичні чи 

розважальні програми, спортивні передачі або все ті ж телесеріали з життя 

молоді. І, на жаль, телепродукт, що вони його споживають, є не завжди 

якісним.  

Безумовно, десятки вітчизняних та зарубіжних телеканалів щоденно 

пропонують телеглядачам програми традиційно інформаційно-аналітичні,  

у яких інформація про сучасний стан і проблеми внутрішньої та зовнішньої 

політики, економіки, науки, культури, усіх галузей життєзабезпечення 

суспільства зважена на державному рівні. Безсумнівно, заслуговують на увагу 

окремі авторські проекти чи цикли телепередач і навіть телеканали, що 

показують та аналізують проблеми історії, екології, культури, науки як нашої 

країни, так і людства загалом. Так, у населення користуються заслуженою 

повагою такі програми, як «Жди меня», «Удачный проект», «Стосується 

кожного», «Готуємо разом», «Орел і решка» – телеканал Інтер; «Що? Де? 

Коли?», «Гроші», «Голос країни», «Інспектор Фреймут» – телеканал 1+1;  

«У гостях у Дмитра Гордона», «Новини: Культура» – Перший національний; 

низка програм телеканалу СТБ – «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Україна має 

талант», «Х-фактор», «Детектор брехні». Мають свою аудиторію телеканали 

Discovery (США), Viasat History, Viasat Nature (Modern Times Group), КРТ 

(Україна), Тоніс (Україна). Натомість не вщухає тривога педагогічного  

й батьківського товариства з приводу морально неспроможних, світоглядно 

збиткових телепередач, що стають небезпечними для особистості дитини, адже 

мають деструктивний духовно-моральний вплив, спотворюють уявлення про 

загальнолюдські цінності, руйнують національну ментальність. Це здебільшого 

програми розважального характеру – «Холостяк» (СТБ), «Теорія зради» 

(телеканал ТЕТ), «Comedy Club» (ТНТ, Росія), «Дом-2» (ТНТ, Росія) та багато 

інших [2].  

Особливо низькопробною, на наш погляд, виглядає програма, як її 

презентує канал СТБ, романтичне реаліті «Холостяк», який стартує днями на 

каналі вже всьоме. Вона геть руйнує ментальність української жінки.  

У цьому шоу багатий та успішний чоловік має обрати собі наречену. За 

двадцять молодих жінок виборюють іноді у буквальному сенсі своє місце біля 

холостяка підчас у сумнівний спосіб. Та українська жінка, яка споконвіку була 

досить незалежною й могла сама обирати – або, якщо не згодна, сватам 

вручався гарбуз, або, у разі згоди, свати отримували рушники, які вона 

вишивала власноруч – опиняється в ситуації, коли обирають її. Причому 

холостяк Іраклі в останніх епізодах мав уже досить інтимні стосунки зі своїми 

фінальними обраницями, і це транслюється крупним планом зі всіма 

подробицями на всю країну (http://holostyak.stb.ua/ru/issue/final-holostyak-6-

vyipusk-12/). Усе це носить аморальний і принизливий для жінок характер. Але 

про те, що так не вважає більшість глядачів, свідчать коментарі, які вони 

залишають на Інтернет-сторінці цієї програми. Здебільшого це, на жаль, 

схвальні відгуки на адресу програми.  

http://holostyak.stb.ua/ru/issue/final-holostyak-6-vyipusk-12/
http://holostyak.stb.ua/ru/issue/final-holostyak-6-vyipusk-12/
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Телеканал ТЕТ демонстрував свого часу таку низькопробну програму як 

«Випробування вірності», у якій, як зазначає дослідниця О. Чеботарьова, 

культивується не вірність, як голосно заявлено у назві передачі, а якраз 

навпаки – зрада, недовіра, підозра. Про це яскраво свідчить розроблений 

сценарій передачі та результати зйомок прихованою камерою. Відзнятий 

сюжет, у якому є докази зради подружжя, із насолодою коментується ведучою, 

до того ж сварку чоловіка та жінки показують в ефірі. А от якщо людина 

пройшла випробування з гідністю, це показують коротко, так, що молодь не 

встигає зрозуміти важливість кохання у житті людини, вірності та щастя від 

духовних сімейних стосунків [8]. Також викликає щонайменше обурення 

передача цього ж телеканалу «Теорія зради», де з інтимними подробицями 

знімають приватне життя чоловіка або жінки і навіть заретушовані обличчя 

героїв програми не врятовують ситуацію. Натомість викликає обурення. Усе 

виглядає з екранів телеприймачів гидко й безсоромно 

(https://www.youtube.com/watch?v=ehkh4Z3Wsds). Також дещо дивно й 

абсурдно виглядають такі популярні програми, як «Давай одружимося» 

(Інтер), «Міняю жінку» (1+1).  

Особливе нарікання викликає невисокого ґатунку, сумнівного змісту і 

характеру реклама. Зрозуміло, що час такий, що від неї нікуди не дінешся, а 

інколи це чи не найєдиніше джерело існування деяких телеканалів, особливо 

регіональних і місцевих. Натомість далеко не завжди реклама виглядає як 

зразок високого мистецтва. Усе частіше у глядацькій аудиторії лунають досить 

аргументовані судження та претензії на бік таких і реклами, і передач. Про 

потік з екранів телевізорів агресії, крові, нецензурної лексики годі й говорити.  

Останніми роками на телебаченні віддається перевага як зарубіжним, так 

і вітчизняним серіалам й окремим фільмам, де за єдиним сюжетним алгоритмом 

відтворюються криваві сцени індивідуального та масового терору, замовлених 

убивств, бандитизму, шахрайства, зґвалтування, порочного образу життя 

молоді, алкоголізму, наркоманії як засобів отримання людиною внутрішньо 

прийнятної життєвої позиції. Слід згадати відомі серіали «Бригада» і «Next», у 

яких відбувається романтизація злодіїв. Усе працює на романтизацію – вибір 

відомих чудових акторів, сюжет із претензією на благородство і доброту героїв 

– учорашніх чи нинішніх злодіїв, неймовірні повороти долі, гумор, музика. Але 

ж це все одно спроба зробити людським обличчя злодія. Натомість результат 

не примусив чекати. Молодь захоплено узялася застосовувати моделі 

агресивної поведінки в життя. Подекуди в містах з’явилися підліткові 

«бригади», які у своїх справах мало нагадували «тимурівців». 

Неправильні поведінкові шаблони можна побачити навіть у мультфільмах. 

А це телепродукт, який зазвичай споживають діти. До того є телеканали, які 

транслюють тільки дитячі мультфільми (Куй ТБ, Nickelodeon, Дитячий світ). Усі 

мультфільми, що бачать діти на цих каналах, здебільшого західного 

виробництва і викликають багато нарікань як у педагогів і психологів, так і в 

розумних батьків. Інтернет рясніє статтями фахівців про шкідливість для 

особистості дитини популярного анімаційного серіалу «Маша і Ведмідь» (Росія-

https://www.youtube.com/watch?v=ehkh4Z3Wsds
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1). Але його можна часто побачити на українських телеканалах. Української ж 

дитячої анімації зовсім невеликий відсоток. 

Грішать маніпулятивними прийомами і випуски новин усіх провідних 

вітчизняних телеканалів, які, здається, останнім часом керуються суто за 

ознакою «Шести «С» та однієї «Г» – Скандали, Сенсації, Страх, Секс, Смерть, 

Сміх, Гроші.  

Повсякденно спостерігаючи втрату ціннісно-художніх орієнтирів, перш за 

все педагоги починають бити на сполох і перейматися питанням, де поділася 

продукція багатющого вітчизняного кіно-фонду, у якому представлені зразки 

патріотичних подвигів, які украй необхідні саме сьогодні, коли наша країна 

переживає важкі часи, розкриті засади істинних духовно-моральних цінностей 

людини, її активної ролі як суб’єкта соціально творчої практики, адже 

телебачення виступає для дітей чинником моделювання та формування 

системи поглядів на світ. Педагоги акцентують увагу на негативному впливі 

телебачення на особистість дитини, що формується, і зауважують – дитина не 

готова до адекватного сприймання телеінформації, адже не здатна на глибокий 

аналіз та критику. Натомість емоціональний вплив на вразливу дитячу душу 

настільки великий, що залишається в пам’яті назавжди. І, якщо у батьків у сім’ї 

немає сильного авторитету, якщо вони за будь-яких причин не здійснюють 

належного виховання дітей, то діти навряд чи встоять під напором 

переконливої яскравої екранної картинки, яку вони бачать, можливо, частіше, 

ніж батьків. І тоді телебачення або Інтернет стають першими їхніми 

вихователями, що само по собі не несе нічого позитивного. І чим менша за 

віком дитина, тим такий процес є небезпечнішим для її розвитку 

Сучасне телебачення виступає для дітей чинником моделювання та 

формування системи поглядів на світ. Беручи це до уваги, а також те, що 

телебачення зовсім не випадковий елемент процесу розвитку моральної 

свідомості дитини, а один із постійних факторів, що впливають на неї, 

дослідниця О. Квашук зробила спробу експериментально апробувати модель 

медіаосвітньої програми розвитку моральної свідомості молодших школярів 

засобами телевізійної реальності і розробити ефективні психолого-

педагогічних умови удосконалення процесу розвитку моральної свідомості 

особистості за допомогою телебачення. Неабиякий інтерес викликають 

висновки, що їх дісталася авторка. Так, доведено, що: а) у молодшому 

шкільному віці телевізійна реальність є важливим чинником розвитку 

моральної свідомості особистості; б) телевізійна інформація сприяє розвитку 

моральної свідомості молодших школярів через здійснення сугестивного 

впливу на учнів молодшого шкільного віку; в) дієвим для розвитку моральної 

свідомості є: моделювання категоріально-семантичного простору на засадах 

справедливості та гуманності в межах кожної передачі; забезпечення 

рольового перевтілення школярів у героїв мультфільмів та інших телепередач; 

адекватне осмислення учнями моральних учинків суб’єктів телевізійного 

впливу [3].  
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Педагоги-науковці особливо зауважують не негативному навіть 

руйнівному впливі ЗМІ загалом, і телебачення зокрема, на процес формування 

загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління.  

І роблять висновки щодо необхідності систематичної роботи, спрямованої на 

коригування побаченого і почутого та систематичної діяльності педагогів та 

батьків, спрямованої на вироблення інформаційної культури підростаючого 

покоління. А відтак слід активно упроваджувати всеукраїнський медіаосвітній 

експеримент, розпочатий у 2010 році, у всі ланки освіти. Це актуально на 

сьогодні, особливо в умовах інформаційної війни. У Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні зазначено, що загострення потреби в інтенсифікації 

розвитку медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти зовнішній 

інформаційній агресії та руйнівній пропаганді. Не втрачають значення і 

традиційні завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості 

людини до медіаманіпуляцій, медіанасильства, втечі від реальності, 

профілактиці поширенню медіазалежностей [4].  

 Отже, розглядаючи вплив засобів масової інформації, насамперед 

телебачення, на процес формування особистості, її соціалізації, слід відзначити 

їх інформаційну й просвітницьку ролі, завдяки яким натомість відбувається 

набування дещо суперечливих, несистематизованих відомостей про типи 

поведінки людей і образі життя в різноманітних соціальних прошарках. 

Потрібно зауважити, що далеко не всіх батьків лякає надто велика роль 

телевізора в житті їхньої дитини. І, якщо дитина за тих чи інших причин, не 

відвідує гуртків, секцій чи клубів за інтересами, вона робить вибір на користь 

телебачення, причому зовсім не регламентуючи час, який вона проводить біля 

екрану, що не може бути позитивним апріорі. Виникає потреба у формуванні 

культури засвоєння телеінформації. Великий потік інформації, що її продукують 

ЗМІ, – природне явище сучасності, але не розчинитися в ньому, не загубити 

особистість дитини, її моральність є високим завданням педагога. 
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Статья посвящена проблеме влияния средств массовой информации, в 

частности телевидения, на развитие и формирование личности ребенка, на 

процесс его социализации. Проблема актуальна прежде всего для педагогов и 

психологов, т.к. телеинформация может быть как позитивной, так и негативной 

для развивающейся в социуме личности ребенка.  

В статье проанализированы некоторые телевизионные программы, 

которые негативно влияют на процесс социализации подрастающего поколения.  

Ключевые слова: медиапространство, средства массовой информации, 

телевидение, социализация, личность. 

 

The article is devoted to the problem of influence of mass media, in particular 

TV, on the development and formation of the personality of the child, on the process 

of his/her socialization. The problem is urgent, first of all, for pedagogues and 

psychologists, because teleinformation can be both positive and negative for the 

child's developing personality in society. In the article some TV programs, which have 

negative influence on the process of socialization of the growing generation, are 

analyzed. 

Key words: media space, mass media, television, socialization, personality. 
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Юлія Зоря 

 

НОВА ГРАМОТНІСТЬ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Стаття присвячена дослідженню медіаповедінки нинішньої молоді та дітей 

(«Digital Generation»). Спираючись на дослідження психологів та соціологів, 

висувається гіпотеза щодо опанування новою грамотністю відповідно до потреб 

інформаційно-цифрового суспільства. 

Ключові слова: цифрове покоління, «Покоління Google», покоління Z, 

цифрова грамотність, інформатизація, цифрове суспільство. 

 

Постановка проблеми. Рубіж ХХ–ХХІ століття ознаменувався суттєвими 

змінами у соціокультурній реальності, що дало поштовх для формування 

нового покоління молоді. Джош Спір і Аарон Дігнан у 2007 році ввели поняття 

«Digital Generation» (цифрове покоління), представниками якого вони назвали 

людей, які народилися за часів цифрової революції. Наразі в західній педагогіці 

широко використовуються кілька варіантів цього терміну – «digital natives», 

«digital nation», «net generation». [1, с. 7].  

«Вони ж нічого не знають! Вони ж не грамотні! Їм нічого неможливо 

пояснити...» Так сьогодні покоління тих, кому за 40, зустрічає новачків, 

сучасну молодь та підлітків. 

У професійних ж психологів інша думка: кожне покоління у чомусь 

сильніше і розумніше за попереднє, запевняють вони. Просто це нове 

покоління – завжди інше.  

Отже, метою статті є спроба дослідити, у чому саме особливості так 

званого покоління Z та підкреслити необхідність оволодіннями ними 

«цифровою грамотністю». 

Підростаюче покоління стає об’єктом наукових досліджень (педагогічних і 

психологічних) з кінця ХІХ століття і найбільш явно − у ХХ столітті, коли 

з'явилися спеціальні розділи психології, присвячені аналізу вікових періодів і 

процесів розвитку людини, в тому числі спілкування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальне значення 

мають підходи Л. Виготського та Ж. Піаже, а також роботи психологів 

(Б. Ананьєв, Р. Костюк, М. Лісіна, А. Люблінська, А. Запорожець, Л. Венгер, 

П. Гальперін). 

Аналізу соціальних спільностей, відповідальних за становлення 

особистості в історії людського суспільства, так і в індивідуальній історії дитину 

присвячені роботи Р. Бенедикт, У. Бронфенбреннера, К. Леві-Стросса, Д. 

Фрезер. 

З середини ХХ століття активно розвиваються теорії інформаційного 

суспільства (Н. Вінер, Д. Белл, Р. Лассвел, К. Шеннон, Р. Якобсон). До 

синтетичної теорії інформації наближають наукові погляди Д. Белла, 

Ж. Бодріяра, Е. Гідденса, Р. Маклюена, Н. Мойсеєва, Е. Тоффлера, 

Б. Українцева, Ф. Вебстера та ін. 
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Виклад основного матеріалу. «Покоління Google», «міленіали», digital 

natives (цифрові аборигени) – усі ці назви акцентують увагу на великій ролі 

цифрових технологій у житті нинішньої молоді й дітей. Психологи й соціологи 

останніми роками досліджують, як відрізняється медіаповедінка підлітків від 

старших поколінь. Нове покоління має певну особливість у порівнянні з 

попереднім. Воно зростає у діджитал-сфері, у діджитал-культурі, що 

складається з таких частинок, як селфі, меми, plunking, photo bombing, 

gangnam style, ice bucket challenge.  

Англійське слово digital, що 

означає «цифровий», у свою 

чергу, походить від латинського 

Digitus, тобто «палець», оскільки 

людством протягом тривалого 

часу у процесі підрахунку малих 

значень використовувалися 

пальці. Зазвичай, пальцями 

можна розраховувати значення 

тільки цілих чисел. Через це, 

слово «цифровий» також 

використовується для позначення 

будь-якого об’єкта, який працює з 

дискретними значеннями. 

Сучасна людина, що має 

підключення до мережі, може отримати доступ до мільйонів документів, 

починаючи від книг, віршів, статей та багато іншого.  

Отже, покоління Z – це інформаційне покоління! [2]. Згідно з Теорією 

Поколінь, створеної у 1991 р. Нейлом Хоувом та Вільямом Штраусом, кожні 20 

років народжується нове покоління людей, які виховуються у певних 

історичних умовах та мають схожі цінності. Нині активними є покоління – Baby 

Boomers, X, Y, Z .  

Покоління Z – діти, народжені у епоху масштабного розповсюдження 

Інтернет-технологій (в Україні початок цього періоду – з 2003-2005 рр. 

Покоління Z повʼязує використування таких речей, як Інтернет в цілому, 

YouTube, мобільні телефони, SMS і MP3-плеєри як щоденну практику. Для 

представників покоління Z характерне етичне споживання, підприємницькі 

амбіції, прогресивні погляди на різні теми – від освіти і до питань статі. 

Принципова властивість нового покоління полягає в тому, що у нього у 

«крові – високі технології». З ними воно звертається на зовсім іншому рівні, 

ніж навіть представники Y. Це покоління народилося в епоху постмодернізму 

та глобалізації. Воно акумулювало риси попередників, близьких по часу, а 

також риси, які ми вже відчуваємо, але поки ще не в стані точно 

сформулювати. Зробити це нам буде легше років через 10-20.  

Для сьогоднішніх дітей і підлітків протиставлення віртуального і реального 

абсолютно неактуальне, тому що для них все це злито воєдино, і одне є 
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продовженням іншого. Дуже часто ми їх не розуміємо, адже те, що нам здається 

«нісенітницею», для них так само серйозно, як для нас реальні життєві 

проблеми. 

Демограф Марк Мак Крайндл висловив думку, що діти покоління Z – тобто 

ті, що народились після 2010 року – сформують так зване покоління «Альфа». 

Не дивлячись на те, що покоління Z ЗМІ називають поколінням 21 століття, 

саме «Альфа» буде повноправним рухом цього століття, оскільки покоління 

«Альфа» – перше покоління, життєвий цикл якого починається саме в 21 

столітті.  

Які ж вони – діти покоління Z? [3]  

Це перше покоління, яке народилося у цифровому світі і вже не може 

існувати без мобільного Інтернету та інших гаджетів. Вони живуть у світі «без 

кордонів».  

Діти задають запитання «гуглу», а не вчительці, дорогу знайдуть по 

навігатору, а речі придбають в Інтернеті, навіть у тій країні, де вони не живуть.  

Їм вдається одночасно вчити уроки, вести СМС-переписку з друзями, 

слухати музику і розмовляти з бабусею. Ця можливість «бачити» одночасно 

декілька екранів одночасно призводить до того, що швидкість сприйняття 

інформації різко зростає.  

Ці якості мають зворотну сторону – мозок, навчений швидко обробляти 

інформацію, починає нудьгувати, коли інформації мало, наприклад, на уроках.  

Саме різниця у швидкості сприйняття інформації у вчителя старшого 

покоління і у дітей призводить до проблем – вчителі не можуть утримувати 

увагу дітей і сердяться на них через це.  

Часто батьки обмежують час роботи дітей за комп’ютером, хвилюючись за 

їхнє здоров’я. Звичайно, досліджень про вплив цифрового світу на дитячу 

психіку мало, але дорослі проводять за комп’ютером багато часу (айтішники – 

весь вільний час) і при цьому досить успішні у житті, наприклад, Марк 

Цукерман і Білл Гейц.  

Альтернативи цифровому світу немає. Ми дуже швидко рухаємося у новий 

світ, повний трансформацій. А діти використовують любу можливість, любий 

гаджет, щоб підключитися до інформаційного потоку.  

Західні дослідники визначили, що покоління Z відрізняється підвищеним 

рівнем відповідальності не тільки за себе, але і за оточуючий світ. Вони багато 

чого вміють і можуть.  

Нове покоління починає свій бізнес вже у 10 років. Звичайно, такі успішні 

проекти пов’язані з Інтернетом. Але ранні успіхи діти XXІ століття роблять не 

тільки у бізнесі. Не менш успішні вони у науці чи у вивченні технологій.  

Діти покоління Z представлять собою дивну суміш дитячої безпосередності 

і дорослих умінь. Така дитина – це – дитина, яка живе у якомусь своєму світі, 

часто вражає глибиною сприйняття життя. Вони, начебто, реагують на якісь 

невідомі нам зміни зовнішнього світу, створюючи безліч проблем батькам і 

вчителям.  

З’явилися діти-індиго, які мають унікальні здібності і складний характер.  
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А що робити з дітьми з підвищеною гіперактивністю і дефіцитом уваги?  

Їх енергія зашкалює, а дорослі не знають, як навчити дитину з користю її 

використовувати. Вони дуже схожі на героїв мультфільмів – залізного чоловіка, 

супермена[2, 6].  

Як же мислить покоління Z..?  

І. Звичка до легкодоступної інформації. Ті, кому сьогодні за 30, з 

дитинства звикли чекати і заучувати. Хто не чекав улюбленого «Будильника» 

або «Чудес на віражах» на вихідні дні? Хто не поспішав додому до 16:40, щоб 

подивитися чергову серію «Беверлі-Хіллз»? Хто не вчив напам’ять телефонні 

номери батьків і друзів? Так, усі чекали, поспішали і вчили! Крім представників 

генерації Z. 

Нове покоління виросло серед цифрових технологій. Сучасній молоді не 

доводиться запам'ятовувати телефонні номери (смартфон сам запам’ятає), 

чекати улюблених мультиків (навіщо, якщо в телевізорі – море дитячих 

каналів, так і YouTube доступний цілодобово?). 

..Мінуси: доступність інформації позбавила Z необхідності постійно тягти 

за собою «багаж знань», тому вони навряд чи згадають, коли полетів у космос 

Гагарін і хто написав «Розкольнікова».  

Зате... представники покоління Z легко аналізують величезні обсяги 

інформації, швидко вишукуючи потрібні відповіді. 

ІІ. «Нелюбов» до жорстких графіків і розкладів. Більш старше 

покоління звикло жити від дзвінка до дзвінка. На роботу – до восьмої, на урок 

– по дзвінку, на роботі – до шостої!, улюблена передача – рівно о 21:00...  

У покоління, народженого в 1990-х, таких часових рамок було набагато 

менше. Коли представники генерації були маленькими, в моду якраз входила 

система «Усвідомленого батьківства» – мами все частіше віддавали перевагу 

залишати малюків вдома, замість того, щоб вести їх у дитсадок; вчителі і,... 

відповідно, «шкільні дзвінки» втрачали свій авторитет; улюблені передачі 

ставали доступні в будь-який час.  

Отже, (..мінус): «зети» просто не розуміють, чому вони повинні сидіти в 

офісі з дев'яти до шести, і хто сказав, що працювати потрібно тільки у робочий 

час, а не тоді, коли тобі зручно і є те «настрій». 

Плюси: робота для покоління Z – це просто набір завдань, які необхідно 

виконати до того чи іншого терміну. Щось на зразок комп'ютерної гри, у якій 

герой повинен встигнути побудувати замок до настання ночі – інакше його 

«з’їдять» вороги. Вранці або вдень герой може взагалі нічого не робити, адже 

умова гри звучить так: замок повинен бути побудований до настання темряви. 

А виконувати завдання до встановленого конкретного терміну «зети» привчені. 

ІІІ. Легковажність у зв’язках. На відміну від тих, кому за «30», 

представники покоління Z відносяться до дружніх або ділових відносин вкрай 

легко. У «зета» – 1020 друзів у «Фейсбуці», 300 передплатників у 

«Інстарграм», і нещодавно він «френдив» шева кампанії, поставивши лайк з 

коментарями: «Кльові фотки, Міхалич!» 

Як знайти спільну мову з представниками покоління «зет»..? 
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Враховуючи наведені вище плюси та мінуси сучасного покоління, 

психологи розробили цілий ряд правил щодо спілкування з поколінням Z.  

Формулюйте завдання коротко... Вісім секунд – рівно стільки, згідно з 

дослідженнями Microsoft, сучасні молоді люди приділяють новій інформації.  

«Діти Твіттера» просто не здатні сприймати довгі повідомлення. Тому 

завдання необхідно укласти не більше ніж 25 слів. Якщо завдання велике, його 

необхідно розбити на пункти, кожний з яких теж має звучати максимально 

коротко[6]. 

Прописуйте завдання. Покоління Z не звикло до запам’ятовування, тому 

письмові завдання, з якими можна звіритися, будуть більш ефективними. 

Хваліть. «Зети» залежні від «лайків». Відсутність похвал і заохочень 

вибиває їх з колії і змушує кинути справу. 

Ставте чіткі терміни. «Ти повинен побудувати замок... Ой, здати звіт до 

настання темряви... Ой, до 18:00!» 

Пояснюйте малюючи. Молодь та підлітки краще розуміють мальовані 

образи, ніж слова. Загляньте в Інтернет і серед великої кількості 

демотиваторів, коміксів і «лайків» знайдете причини. Тому пояснюйте 

завдання і подавайте інформації з допомогою інфографіки. 

Отже, процес 

інформатизації суспільства 

змінює традиційні погляди на 

перелік умінь і навичок, 

необхідних для соціальної 

адаптації.  

Грамотність, що 

традиційно визначалась як 

уміння читати і писати, у 

даний час стала враховувати 

стрімке зростання 

розповсюдження і 

використання цифрових пристроїв, ресурсів і послуг. З'явилося поняття 

«цифрова грамотність», яке стало базовим компонентом освіти і науково-

технічного прогресу і визначається як сукупність найважливіших життєвих 

навичок [9].  

Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) на основі міжнародного 

досвіду сформулювала «індикатори розвитку інформаційного суспільства», 

визначаючи цифрову грамотність як найважливіший життєвий навик. 

Поняття «цифрова грамотність» прийнято пов'язувати з ім’ям Пола 

Гилстера, американського письменника і журналіста, у минулому – професора 

університету штату Іллінойс (Чикаго), за освітою інженера в галузі 

електроніки. 

Його книга «Цифрова грамотність» була видана в 1997 році і стала першою 

у світі монографією, присвяченою проблемі цифрової грамотності. 
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У своїй книзі Пол Гілстер зазначає: «Інтернет вимагає, щоб ми сприймали 

його як комбінацію традиційних форм медіа» [9]. 

А це, у свою чергу, неявно припускає, що цифрова грамотність вбирає в 

себе медіаграмотність, у тому числі уміння оперувати різними семіотичними 

системами, розвинене критичне мислення, тобто вміння розуміти, 

інтерпретувати, оцінювати інформацію. Інтернет містить вільно розміщувану 

інформацію, і користувач повинен вміти визначати її надійність і достовірність. 

Поняття «цифрова грамотність» як інструмент інформаційної діяльності 

вийшло за рамки уміння використовувати комп’ютер і стало розглядатися у ряді 

понять, пов’язаних з технологічною грамотністю: комп’ютерною та ІКТ 

грамотністю. Цифрова грамотність служить каталізатором розвитку, тому що 

сприяє самоосвіті та набутті інших важливих життєвих навичок особистості 

інформаційного суспільства. 

Цифрова грамотність – поняття, що об’єднує важливі групи навичок, а 

саме:  

 комп’ютерна грамотність, що включає і власні, і спеціальні технічні 

навики у галузі комп’ютерів;  

 ІКТ грамотність – комунікаційна складова як набір користувацьких 

навиків для використання сервісів і культурних пропозицій, які підтримуються 

комп’ютером і розподіляються через Інтернет; 

 і інформаційну складову, яка зосереджена на ключових аспектах 

суспільства, заснованого на знаннях: умінні оптимальним чином знаходити, 

отримувати, вибирати, обробляти, передавати, створювати і використовувати 

цифрову інформацію[8, 9]. 

Отже, на даний час очевидно, що так зване «цифрове покоління» має 

певні особливості у сприйнятті навколишнього світу, у навчанні та у вибудові 

взаємодії з іншими: батьками, однолітками, дорослими.  

Підсумовуючи вищесказане, хочеться побажати, щоб ті надзвичайно 

великі і, без заперечення, передові можливості, які надає цифрове суспільство 

дали нам і нашим учням можливість забезпечити більш якісне навчання, 

знання, які будуть необхідні у подальшому житті дітям. А з метою виявлення  

загроз, ризиків та небезпек, які вони містять паралельно з користю – ми 

повинні володіти цифровою грамотністю, уміння і навички якої дзеркально 

відображають зростаючі інформаційні потреби нашого суспільства.  
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Статья посвящена исследованию медиаповедения нынешней молодежи и 

детей («Digital Generation»). Опираясь на исследования психологов и 

социологов, выдвигается гипотеза относительно освоения новой грамотностью 

в соответствии с потребностями информационно-цифрового общества. 

Ключевые слова: цифровое поколение, «Поколение Google», 
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The article is devoted to the study of mediapointe today’s youth and children 

(«Digital Generation») Based on the research of psychologists and sociologists, the 

hypothesis regarding the development of new literacy in accordance with the needs 

of digital companies. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

У статті розглядаються проблеми формування медіаінформаційної 

компетентності у навчальних закладах на підставі досвіду упровадження 

медіаосвіти у системі післядипломної педагогічної освіти Запорізької області. 

Звертається увага на зростаючу актуальність формування медіаінформаційної 

компетентності в умовах наближення до NBIC-революції. Підкреслюється 

важливість подальшого розвитку медіатворчості, зокрема організації щорічних 

медіафестивалей та шкільних медіахолдингів.  

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіаінформаційна компетентність, 

NBIC-революція суб’єктивна реальність, медіаінформаційні технології, 

медіафестиваль, медіахолдинг. 

 

У статті, надісланої на конференцію минулого року, було зроблено огляд 

та оцінка ефективності навчальних, методичних та наукових заходів, що 

відбувалися впродовж експерименту з упровадження медіаосвіти у Запорізькій 

області. Крім того, дуже важливим для подальшого розвитку медіаосвіти 

виявилося розуміння медіатекстів з метою побудови та корегування власної 

ідентичності під впливом медіа, що базується не тільки на когнітивній 

складовій, яка відображає пізнавальну спрямованість, але й на 

екзистенціальній, тобто, буттєвій, яка зв’язана з розумінням людини самого 

себе в ситуаціях людського буття. У цій статті зробимо спробу значно 

розширити дискурс медіаосвіти, точніше, дискурс буття людини у сфері медіа 

в аспекті радикальних культурних, цивілізаційних змін, які вперше 

відбуваються в історії людства на початку ХХІ століття.  

Мається на увазі наближення у середині цього століття так званої «точки 

технологічної сингулярності», в якій людство очікує раптова і докорінна зміна 

всього світу, що викликано розвитком нових технологій, об’єднаних загальною 

назвою конвергентних NBIC-технологій [10]. Під абревіатурою NBIC наукове 

співтовариство розуміє конвергенцію нано-, біо-, інфо-, когно- технологій. Цей 

термін був введений Михайлом Роко і Вільямом Бейнбриджем (Roco M., 

Bainbridge W.) у 2002 році, у звіті «Converging Technologies for Improving 

Human Performance» [1]. Серед багатьох вчених та філософів поширюється 

впевненість, що ключовими характеристиками цього феномена є всебічна, 

інтенсивно наростаюча взаємодія між зазначеними науковими і технологічними 

сферами людської діяльності та суттєвим синергетичним ефектом, який 

поширюється і буде все більше поширюватися не тільки на несподіваний і 

непередбачуваний розвиток техніки і технологій, але й буде джерелом 

філософських, культурних та соціальних перетворень, які здатні докорінно 

переглянути традиційне ставлення до таких фундаментальних понять як 

життя, розум, природа, людина.  
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Не викликає сумніву, що наближення до точки технологічної сингулярності 

породжує не тільки значне покращення умов існування людини, але й нові 

ризики, які не можна було уявити навіть сьогодні. За твердженням керуючого 

директора і головного виконавчого директора Всесвітнього економічного 

форуму Роберта Гринхіла «…системи XX століття не здатні управляти ризиками 

XXI, нам необхідні нові мережеві системи для виявлення та усунення 

глобальних ризиків до того, як вони переростуть в глобальні кризи».  

Виходячи з цих позицій, перед обличчям невідомого майбутнього освітяни 

взагалі і, зокрема, медіаосвітяни приречені на постійне переосмислення своєї 

діяльності. На наш погляд, визначальні напрями концептуального наповнення 

медіаосвіти  мають полягати у сфері медіафілософії та медіапсихології. З 

позицій медіафілософії ми вже розглядали нову якість людства – медіальність, 

яка, з одного боку, базується на накопиченому культурному досвіді всього 

людства, а, з іншого, – породжує нову культуру, засновану на нових смислах, 

знову ж такі, як всього людства, так й окремих етносів, народів, соціальних 

угрупувань [4]. У дискурсі медіапсихології йдеться про створення суб’єктивної 

реальності, яка може виступати у вигляді медіареальності, тобто реальності, 

що опосередковується медіа.  

Дійсно, є очевидним, що у кінцевому рахунку результатом пізнання світу 

(так званої об’єктивної реальності) є створення суб’єктивної реальності, яка за 

останні часи стає центральним об’єктом філософських розмислів, особливо з 

врахуванням неочікуваних раніше інформаційних впливів на свідомість 

людини. Cуб’єктивна реальність має дворівневу ціннісно-смислову і діяльно-

вольову структуру – «безпосередньо даного» і рефлексивного. Проблемі 

дослідження суб’єктивної реальності присвячено багато філософських та 

наукових праць, більше того, розробка епістемологічних питань суб’єктивної 

реальності є першорядною умовою розвитку посткласичної теорії пізнання, що 

набуває особливого значення у зв’язку з розвитком когнітивних технологій 

інформаційного впливу [3].   

Для завдань медіаосвіти (медіафілософії та медіапсихології) головними, на 

нашу думку, є питання факторів, що впливають на її формування. Але спочатку 

розглянемо, що є «безпосередньо дане» і рефлексивне в аспекті медіаосвіти. 

Безпосередньо дане – це всі інформаційні потоки, які складаються з фактів, 

подій, їх оцінок, аналітики, реклами, ПР-матеріалів тощо. До речі, тут виникає 

головне питання: чи достатньо медіаінформаційної грамотності (чи навіть 

навички критичного мислення) для створення більш-менш адекватного 

фрагменту «образу світу» (суб’єктивної реальності)? На нашу думку, замало 

вміння знаходити повідомлення, їх різні інтерпретації та критично оцінювати, 

відділяючи правду від фейків. Для розуміння того, що відбувається набагато 

значущим є володіння мовою процесів та явищ. Можна стверджувати, що 

людина (а тим більше молода людина) ніколи не зрозуміє значення того чи 

іншого факту чи події, якщо не має уявлення щодо їх місця у більше широкому 

контексті, у процесі, який колись почався, розвивається, знаходиться у 
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сучасному стані. А для цього треба мати розвинутий інтелект, який базується 

на понятійному та критичному мисленні.  

Тепер щодо другого рівня у структурі суб’єктивної реальності – 

рефлексивного. Людина, прагнучи до розуміння світу, намагаючись 

сформувати суб’єктивну реальність (власний «образ світу»), не є вільною від 

власної ціннісно-смислової оцінки того чи іншого процесу. І тут виникає 

проблема специфіки смислової організації суб’єктивної реальності, яка 

зв’язана з проблемою самоідентичності користувача медіа. На наш погляд, це 

одна з найважливіших проблем медіасприйняття. Самоідентичність 

визначається як процес відкриття особистістю самого себе, реального «Я» [8]. 

Базуючись на положеннях теорії особистісних конструктів Дж Келі, кожній 

людині властива автентичність як здатність бути самим собою і кожна людина 

має певний набір особистих конструктів як системи тлумачення [7]. Щодо 

першого положення, деякі дослідники вважають, що автентичність не заважає 

можливості бути іншим у межах свого внутрішнього світу, тобто особистість є 

набагато ширшою ніж вона уявляє про себе [11]. Це, до речі, відкриває широкі 

можливості для нав’язування людині образ світу, бажаний для когось іншого з 

тією або іншою метою. Щодо другого положення, медіапсихологи відмітили 

наявність певних ментальних фільтрів, які заважають спробам нав’язування 

інших інтерпретацій подій чи процесів. Тобто постійно відбувається відбір 

образів для сприйняття. Французький філософ А. Бергсон писав про 

сприйняття образів, що вони «як ніби повертаються до нашого тіла своєї 

освітленій стороною, але освітлена у них лише та сторона, яка в змозі нас 

практично торкнутися: вони виділяють зі свого змісту то, на чому нам слід було 

б затриматися, то, на що ми здатні вплинути» [2, c. 179]. Свою думку він 

роз’яснює такою метафорою: «Коли промінь світла потрапляє з одного 

середовища в іншу, він зазвичай заломлюється і проходить другу середу в 

зміненому напрямку».  

Варто зазначити, що сьогодні ми живемо в умовах не тільки майже 

«гарячих» інформаційних воєн, – відбувається війна смислів, боротьба за 

створення того чи іншого образу світу, тієї чи іншої суб’єктивної реальності. 

Більше того, згадуючи до можливості розробки когнітивних технологій, під 

якими розуміються за висловленням Г. Г. Малинецького «…способи і алгоритми 

досягнення цілей суб'єктів, які спираються на дані про процеси пізнання, 

навчання, комунікації, обробки інформації людиною і тваринами, на уявлення 

нейронауки, на теорію самоорганізації, комп'ютерні інформаційні технології, 

математичне моделювання елементів свідомості…», ситуація стає набагато 

більше складною та гострою [6]. 

В таких обставинах перед людиною виникає визначальна для вибору 

життєвої стратегії дилема: або самостійно створювати власний образ світу, 

щоденно формуючи суб’єктивну реальність, або користуватися нав’язаними 

образами світу. На нашу думку, ця дилема вирішується відповіддю на питання 

до самого себе: чи я маю почуття власної гідності, поважаю себе як 

особистість. Якщо відповідь є ствердною, тоді людина повинна, зобов’язана 
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впродовж всього життя працювати над створенням, формування, корегування 

власного світу. Більше того, саме вона є відповідальною за процес пізнання 

світу, за образ світу, за ту суб’єктивну реальність, яка створена ним. Якщо 

людині байдуже до того чи іншого образу світу, вона ставиться до себе як до 

об’єкту, яким може маніпулювати будь-хто. І цей вибір є справою тільки самої 

людини.  

Варто зауважити, що в останні часи і далі з врахуванням наближеності до 

точки технологічної сингулярності і, особливо з врахування ризиків 

когнітивних технологій, категорії «почуття власної гідності» та 

«відповідальності», зокрема у сфері медіа мають стати предметом особливої 

уваги, розмислів, досліджень, у тому числі, а, можливо, насамперед, у 

педагогічному дискурсі. На це вказував відомий філософ Ю Хабермас у доповіді 

«Поняття людської гідності і реалістична утопія прав людини», який зазначив, 

що на сучасному етапі розвитку людства особливого значення набуває 

концепція людської гідності, яка є моральним джерелом етики рівності, прав 

людини і людської ідентичності [13, С. 32]. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що єдиним шляхом 

адаптації сучасної молодої людини до повноцінного життя у середині ХХІ 

століття в умовах розгортання NBIC-революції є виховання впродовж всього 

життя свого інтелектуального потенціалу. Згідно М.О. Холодної «…інтелект ˗ це 

психічна реальність, структура якої може бути описана у термінах ментального 

(розумового) досвіду» [14, С.136]. В свою чергу, ментальний досвід вона 

визначає як «…систему наявних психічних утворень і ініційованих ними 

психічних станів, що лежать в основі пізнавального ставлення людини до світу 

і що обумовлюють конкретні властивості його інтелектуальної діяльності. [14, 

С.75]. Таким чином, інтелектуальне виховання полягає у постійному 

збагаченні власного ментального досвіду, що забезпечує індивіду побудову 

власного інструментарію декодування медіа реальності з метою конструювання 

суб’єктивного, але наближеного до об’єктивності «образу світу». Таким чином, 

інтелектуальне виховання полягає у постійному збагаченні власного 

ментального досвіду, що забезпечує індивіду побудову власного 

інструментарію декодування медіареальності з метою конструювання 

суб’єктивного, але наближеного до об’єктивності «образу світу». 

Розглянемо згідно концепції М.О. Холодної основні показники 

інтелектуальної зрілості у контексті формування суб’єктивної реальності, 

власного образу світу. По-перше, це широта розумового кругозору, яке, на 

повторимо, означає здатність мислити категоріями процесів та явищ, а не 

мовою фактів та подій. По-друге, гнучкість і багатоваріантність оцінок того, що 

відбувається. Відсутність цього показника прирікає медіакористувача на 

спрощену «картину світу», обмежуючись «чорно-білим мисленням». По-третє, 

˗ готовність до прийняття незвичайної, суперечливої інформації, противагу якої 

складає догматичне мислення. За суттю, йдеться про такий показник як 

здатність критичного мислення. Сумуючи, йдеться про формування базових 

інтелектуальних якостей особистості, до яких М.О. Холодна відносить: 
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компетентність (К), ініціатива (І), творчість (Т), саморегуляція (С) і 

унікальність (У) [14, С. 205]. 

Щодо інтелектуальної компетентності, М. О. Холодна розглядає її як 

«особливий тип організації знань, що забезпечує можливість прийняття 

ефективних рішень у певній предметній області діяльності» [14, 205]. Таке 

визначення достатньо близько авторському: «здатність та готовність приймати 

ефективні та відповідальні рішення в екстремальних ситуаціях професійної 

діяльності». У дискурсі медіаосвіти та медіаграмотності О.В. Федоров дає таке 

визначення компетентності: «…вміння використовувати, критично аналізувати, 

оцінювати і передавати медіатексти в різних видах, формах і жанрах, 

аналізувати складні процеси функціонування медіа в соціумі» [12]. 

Другим елементом базових інтелектуальних якостей особистості є 

інтелектуальна ініціатива (І) яка інтерпретується М.О. Холодної як за власним 

бажанням відшукувати нову інформацію, висувати ті чи інші ідеї, освоювати 

інші сфери діяльності. Знову ж такі, ґрунтуючись на власному досвіді, слід 

зауважити, що багато опитуваних (учні коледжу, студенти університету, 

вчителі) не виявляють цього бажання. У зв’язку з цим виникає завдання 

провести більше широке соціальнопсихологічне дослідження у цьому напрямі 

з метою виявлення чинників такого явища. М.О. Холодна вважає, що 

інтелектуальна ініціатива зв’язана, насамперед, зі ступенем сформованості 

такої компоненти метакогнітивного досвіду як відкрита пізнавальна позиція 

[14, С.206]. До речі, власний досвід проведення тренінгів з медіаінформаційної 

грамотності у системі післядипломної педагогічної освіти свідчить про явно 

недостатній рівень інтелектуальної ініціативи вчителів.  

Наступним елементом базових інтелектуальних якостей є творчість (Т). За 

загальними визначеннями творчість розуміється як продуктивна людська 

діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності 

суспільного значення. Справа в тому, що сам процес конструювання «образу 

світу» передбачає феномен творчості. Образ світу ˗ це не будь-яка стала 

картина знань, ˗ він виникає у достатньо смутному вигляді суб’єктивних 

уявлень, його фрагменти репрезентується у різних відділах нейрональної 

мережі (саме тому так важлива швидка актуалізація наявних знань чи 

почуттів). Без сумніву, процес формування та переформування цієї картини є 

творчим процесом.  

Далі, у структурі інтелекту важливою ознакою є саморегулювання (С), 

тобто уміння довільно керувати власною інтелектуальною діяльністю, у нашому 

випадку ˗ цілеспрямовано будувати процес формування і переформування 

картини світу. М.О. Холодна вважає, що «…у структурі ментального досвіду 

мають бути сформовані механізми мимовільного та довільного 

інтелектуального контролю, особливий тип метазнання відносно підстав 

інтелектуальної діяльності та власних індивідуальних інтелектуальних 

особливостей…» [14, С. 208]. Механізми, про які йдеться, відносяться до 

метакогнітивних стратегій вирішення проблем, тобто визначення цілей, 

планування, самоконтроль та самооцінка. Поряд з цими стратегіями необхідно 
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звернути увагу на виховання соціальних стратегій (кооперація, 

співробітництво), які спрямовані на вміння користуватися думками інших 

людей, насамперед, думками експертів у тій чи іншій сфері.  

Нарешті, остання ознака у концепції М.О. Холодної визначається як 

унікальність (У), яка полягає в індивідуально-своєрідних засобів 

інтелектуального ставлення до змісту того, що відбувається. Дослідник 

психології творчості В. О. Моляко пише про важливість врахування 

«…індивідуальних суб'єктивних, особистісних детермінант стратегічного (і, 

зрозуміло, тактичного, оперативного) мислення суб'єкта, що вирішує задачу». 

Він підкреслює, що у творчому процесі включається цілий масив, що 

характеризує знання, вміння, навички, мотиви, суб'єктивні переваги, воля, 

характер, емоційний сектор, і поряд з цим морально-духовні устремління [9]. 

Щодо створення фрагментів картини світу унікальність виявляється у ставленні 

до змісту та спрямованості медіа текстів та виражається через індивідуальні 

пізнавальні стилі, через індивідуальні інтелектуальні вподобання.  

Не можна не помітити, що медіаінформаційна компетентність є 

надзвичайно важливою складовою інтелектуальної компетентності. Вміння 

ставити питання, застосовувати медіаінформаційні технології для знаходження 

необхідного масиву даних, витягувати знання, створювати медійні тексти, 

використовуючи при цьому понятійне та критичне мислення є дійсно базовими 

компетентностями у процесі формування суб’єктивної реальності, образу світу. 

На нашу думку, використовуючи, знову ж такі, багаторічний досвід 

упровадження медіаосвіти, найбільш ефективними шляхами розвитку 

медіаінформаційної компетентності можна вважати творчу медіаінформаційну 

роботу учнів спільно з вчителями у таких напрямах як проведення 

медіафестивалів та створення шкільних медіахолдингів. 

 

Мета щорічних медіафестивалей для учнів полягала у: 

 сприянні самореалізації та розвитку творчих здібностей дітей та 

підлітків Запорізької області; 

 залученні школярів до активної творчої діяльності; 

 розвитку творчої співпраці учнів і педагогів; 

 створенні і розвиток єдиного культурного простору; 

 впровадженні інтегрованих технологій медіаосвіти в діяльність 

учителей-предметників; 

 розвитку міжкультурного діалогу шляхом участі учнів зарубіжних 

країн. 

Досвід проведення щорічних медіафестивалей для учнів у Запорізькій 

області, починаючи з 2011 року, переконливо свідчить про ефективність цього 

заходу з точки зору саме виховання медіа інформаційної компетентності [7]. 

Учні у спільній роботі з вчителями продемонстрували творчий підхід до 

виконання робот у таких напрямах:  

 «ТЕЛЕБАЧЕННЯ»; 

 «РАДІО»; 
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 «ДРУКОВАНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ»; 

 «АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР»; 

 «ІНТЕРНЕТ-ТВОРЧІСТЬ». 

 

У кожному напрямі були номінації, які охоплювали цілий спектр суспільної 

діяльності, включаючи питання патріотичного виховання, наприклад у вигляді 

створення медіатворів про рідний край, його видатних людей. Медіафестивалі 

зайняли чільне місце у системі виховання учнів, достатньо сказати, що в них 

брали участь більше ста навчальних закладів і більше тисячі учнів.  

Минулого 2016 року черговий медіафестиваль був проведений під гаслом 

«Знання – дороговкази у майбутнє», в якому вперше зроблено спробу 

об’єднати завдання STEM-освіти і медіаосвіти. Тому були уведені нові конкурсні 

напрями: 

 «Я обираю» ( медіатвір про робочий день учня через 20 років); 

 «Наука – поруч» (медіатвір про те, як використовуються наукові 

знання у побуті); 

 «Науково-популярний твір» (медіатвір  на будь-яку наукову тему); 

 «Відеотвір про відомого українського вченого». 

 

Іншим, на нашу думку надзвичайно актуальним, з точки зору формування 

медіаінформаційної компетентності, виступає організація шкільних 

медіахолдингів, який розуміється як складова частина системи шкільного 

самоврядування. Метою створення шкільного медіахолдингу є розвиток 

інформаційно-комунікаційної бази школи, висвітлення діяльності школи, 

дитячих і молодіжних громадських організацій школи, включення учнів у 

суспільне життя за допомогою соціально-значимої діяльності, формування 

медіа інформаційної компетентності. Для досягнення цієї мети основними 

завданнями шкільного медіахолдингу є: 

 інформування школярів про події, що відбуваються в навчальному 

закладі, шкільні проблеми і шляхи їх вирішення, про діяльність 

учнівської ради, про яскраві події та досягнення, про учнів та 

вчителів;  

 залучення учнів до створення шкільних та класних медіапродуктів;  

 взаємодія з позашкільними ЗМІ, участь у медіафестивалях та 

конкурсах юних журналістів;  

 сприяння створенню позитивного іміджу навчального закладу за її 

межами; 

 налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні 

форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними 

та іноземними громадськими організаціями; 

 відродження та поширення споконвічних народних традицій та 

ремесел; 

 створення умов для всебічної реалізації учнів своїх інтересів, 

здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей; 
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 сприяння покращенню здоров’я, морально-духовному розвитку учнів 

в атмосфері любові та гармонії з оточуючим світом через цілісну 

взаємодію фізичних, психічних та духовних факторів; 

 оволодіння основами журналістської, дикторськой, режисерської та 

операторської діяльності. 

До складу шкільного медіахолдингу можуть входити: 

 шкільний сайт; 

 шкільна та класні видання (газети або журнали); 

 фотостудія; 

 кіноклуб; 

 анімаційна студія; 

 радіо- телестудія; 

 інші підрозділи. 

 Перший шкільний медіахолдинг у Запорізькому регіоні був створений у 

навчально-виховному комплексі № 19, досвід якого переконливо свідчить про 

високу ефективність такого шляху упровадження медіаосвіти та формування 

медіаінформаційної компетентності. Зокрема, учні цього навчального закладу 

неодноразово були учасниками і переможцями щорічних обласних 

медіафестивалей та всеукраїнських конкурсів. Сьогодні ідея створення 

шкільних медіахолдингів набуває особливого значення і потребує розробки 

відповідного методичного забезпечення. 

 Висновки. Подальші шляхи формування медіаінформаційної 

компетентності слід розглядати під кутом зору розгортання NBIC-революції, 

зокрема розробки когнітивних технологій, здатних суттєво змінити світ і 

людину. Сьогоднішній учень має усвідомити, що він не тільки здатний, але й 

зобов’язаний володіти медіаінформаційними технологіями, які є 

найважливішою умовою для формування інтелектуальної компетентності. Він 

повинен щоденно працювати над формуванням суб’єктивної реальності та 

нести відповідальність за її обсяг та зміст. Дуже дійовими інституціями на цьому 

шляху є творча діяльність у рамках щорічних медіафестивалей та шкільних 

медіахолдингів. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования 

медиаинформационной компетентности в учебных заведениях на основании 

опыта внедрения медиаобразования в системе последипломного 

педагогического образования Запорожской области. Обращается внимание на 

растущую актуальность формирования медиаинформационного 

компетентности в условиях приближения к NBIC-революции. Подчеркивается 

важность дальнейшего развития медиатворчости, в частности, организации 

ежегодных медиафестивале и школьных медиахолдингов. 
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system of postgraduate education Zaporozhye region. Attention is drawn to the 

increasing urgency of forming mediainformatsiynoyi competence in terms of 

approach to NBIC-revolution. The importance of further development 

mediatvorchosti, including the organization of annual media festival and school 

media holdings. 

Keywords: media, media education, media and informationa competence, 

NBIC-Revolution subjective reality, media and information technology, 

mediafestival, mediaholding. 
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Наталія Лашук 

 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

У статті розглядаються різні підходи до визначення поняття критичного 

мислення, його основні характеристики та його зв'язок з медіакомпетентністю. 

Висвітлено етапи проведення критичного аналізу медіатекстів на основі спіралі 

«емпаурменту» П. Фрейре, ключових концепцій, ключових понять і ключових 

питань медіаосвіти.  

Ключові слова: медіакомпетентність; медіаосвіта; критичне мислення; 

медіатекст. 

 

Медіакомпетентність і критичне мислення як необхідний компонент її 

формування включає в себе уміння декодувати медіатексти, аналізувати 

правила медіаповедінки, критикувати стереотипи, цінності й ідеологію, уміння 

інтерпретувати багатозначність, мультивекторність та багатошаровість 

медіатекстів. Медіакомпетентність потрібна майбутнім фахівцям для того, щоб 

ефективно і продуктивно використовувати медіа, щоб розрізняти й оцінювати 

медіаконтент, критично аналізувати медіатексти, щоб досліджувати вплив 

медіа та способи їх використання, а також для створення альтернативних 

медіа. Медіакомпетентність і критичне мислення сприяє тому, щоб студенти 

використовували найкращі здобутки медіакультури, могли протистояти 

медіаманіпуляціям, творчо використовувати медіаконтент, а також свідомо 

брали участь у суспільному житті. 

Зарубіжні дослідники (Scriven M., Paul R.) визначають поняття критичного 

мислення як розумовий організований процес активної й ефективної 

концептуалізації, використання, аналізу, синтезу і/або оцінювання інформації, 

яка була зібрана або створена на основі спостереження, досвіду, рефлексії, у 

процесі логічного розмірковування, комунікації для формування своєї власної 

позиції і діяльності [3]. Науковці Browne M. Neil, Keeley M. Stuart вважають, що 

критичне мислення – це знання певного набору критичних запитань, а також 

бажання і здатності їх використовувати [2, c.2]. Це питання для конкретизації, 

уточнення, деталізації, ускладнення, розширення, класифікації, перевірки 

правильності та достовірності, ефективності, порівняння та визначення рівня 

важливості й масштабності інформації, питання створюються для дослідження, 

пояснення, критичного оцінювання та для вираження сумніву. Безперечно, їх 

необхідно формулювати чітко, ясно, цілеспрямовано та об’єктивно. 

Більшість дослідників (Joe Y.F. Lau, Cottrell S.) визначають поняття 

критичного мислення на основі умінь, якими необхідно оволодіти, наприклад: 

визначати погляди людей на ту чи іншу проблему, докази і висновки; 

аналізувати інформацію для формування альтернативних точок зору; 

зважувати протилежні аргументи та інформацію; читати між рядків, виділяти 

прихований смисл повідомлень, а також виявляти неправдиві або необ’єктивні 
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припущення; розпізнавати методи, які використовуються, щоб привернути 

увагу до певної думки, наприклад, метод помилкових логічних міркувань і 

технології переконання; розмірковувати про проблему, дотримуючись чітко 

продуманого плану, з метою поглибленого аналізу причин і взаємозв’язків; 

робити висновок щодо справедливості міркування, на підставі переконливих 

доказів і раціональних припущень; представляти свою точку зору в 

упорядкованому, чіткому, добре обґрунтованому форматі, за допомогою якого 

можна переконати інших людей або схилити на свою сторону. 

Характеристиками критичного мислення вважається змістовність, 

цілеспрямованість, гнучкість. Критичне мислення потребує самооцінки та 

самовдосконалення, ураховуючи такі критерії як релевантність, акуратність, 

точність, ясність, глибина і широта. Фахівець з навичками критичного 

мислення здатний проаналізувати свою думку в цілому і розібрати її за 

структурними елементами; обізнаний з різними способами деформації процесу 

логічного розмірковування, дезорієнтації, введенням в оману; намагається 

уникнути необ’єктивності, упередженості та помилок у процесі аргументації. 

Отже, для критично мислячого медіакомпетентного фахівця характерні 

антиманіпулятивні якості та стійкий медіаімунітет. Фахівці з навичками 

критичного мислення позитивно налаштовані до обговорення альтернативних 

точок зору на проблему з метою пошуку та виявлення недоліків у власних 

поглядах. Крім того, вони усвідомлюють, що є багато логічних, обґрунтованих 

тверджень, кожне з яких (якщо детально його обговорити і обдумати), може 

вивести вас на новий рівень розуміння сутності проблеми. 

Moon Jennifer A. [4, c.42] пропонує проводити критичний аналіз будь-

якого джерела, дотримуючись 6 етапів. 

Етап 1. Визначення джерела за трьома ключовими питаннями – створено 

ким, де і коли? 

'Етап 2. Опрацювання тексту (у нашому випадку медіатексту) для 

розуміння – шукаємо головну ідею тексту і визначаємо ключові питання. 

'Етап 3. Аналіз основних термінів – шукаємо двозначні або нечітко 

сформульовані поняття та зазначаємо список маніпуляційних технік, що 

використовуються в медіатексті. 

'Етап 4. Аналіз результатів дослідження – виявлення доказів і неповноти 

деяких з них. 

'Етап 5. Оцінка результатів дослідження – пошук недоліків у міркування, 

визначення часу, дати дослідження, суб'єктів, причетних до експериментів, 

методів дослідження, результатів, пояснень, висновків і їх відношення до 

ключових проблем. 

'Етап 6. Оцінка інших елементів джерела – розгляд допоміжного контенту 

в інших частинах тексту, наприклад огляд літератури, а також відповіді на 

запитання.  

Нам імпонує позиція Пауло Фрейре [5, c. 65-66] і його концепція спіралі 

«емпаурменту», за якою критичний аналіз медіатексту складається з таких 

етапів: 
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Обізнаність (awareness): на цьому етапі студентів залучають до 

діяльності, що пов’язана зі спостереженням або їх власним досвідом взаємодії 

з медіа. Результатом такої діяльності повинні стати відкриття, нові знання, які 

виступають основою для подальшого критичного аналізу. Кінцевим і бажаним 

результатом цього етапу в ідеалі має бути фраза: «я ніколи не думав про це» 

/ «я ніколи не помічав цього» і т.д. Наприклад, можна дати завдання 

спостерігати і записати в щоденник для спостережень, скільки часу ви 

проводите за день в Інтернеті, якими медіа користуєтесь протягом дня/тижня; 

переглянути рекламу товарів, якими ви користуєтесь і порівняти, чи відповідає 

якість і характеристика товару в рекламі дійсності. 

Аналіз. Етап аналізу медіатексту проводиться на основі ключових 

концепцій, ключових понять, а також ключових запитань.  

За Федоровим О.В. [1, c.23] аналіз здійснюється за ключовими поняттями, 

на основі яких ми формулюємо ключові запитання: 

1. Хто передає інформацію і чому? (ключове поняття «Агентства медіа» / 

Media Agencies) 

2. Який це тип тексту? («Категорії медіа» / Media Categories) 

3. Як цей текст створений? («Технології медіа / Media Technologies) 

4. Як ми дізнаємося про те, що цей текст означає? («Мови медіа» / Media 

Languages) 

5. Хто сприймає цей текст, і який смисл добуває? («Аудиторії медіа» / 

Media Audiences) 

6. Як цей текст репрезентує свою тематику? («Медійні репрезентації» / 

Media Representations 

Канадські медіа педагоги [5, с.23-24] пропонують здійснювати критичний 

аналіз медіатексту за допомогою п’яти ключових концепцій медіаосвіти, на 

основі яких теж формулюються ключові запитання:  

1. Усі медіаповідомлення сконструйовані. Хто створив це повідомлення? / 

Що я створюю? 

2. Медіаповідомлення сконструйовані з використанням спеціальної мови зі 

своїми правилами. Які креативні технології використовуються, щоб 

привернути мою увагу? / Чи мій медіатекст відповідає вимогам 

медіаформату, креативності та новітнім технологіям?  

3. Різні люди розуміють однакові медіаповідомлення по-різному. Яким 

чином це можливо, що різні люди розуміють це повідомлення по-іншому 

від мене? / Чи моє медіаповідомлення залучає, приваблює і досягає 

цільової аудиторії? 

4. Медіа завжди містять і представляють певні цінності та погляди. Який 

спосіб життя, цінності і погляди представлені в або не представлені в 

цьому повідомлення? / Чи я чітко визначив і сформулював ціннісні 

установки, погляди у своєму медіаконтенті? 

5. Більшість медіаповідомлень створюються з метою отримання прибутку 

і/або влади. Чому це повідомлення поширюється? / Чи чітко я озвучив, 

сформулював, доніс до аудиторії мету своєї медіа діяльності? 
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6. Канадський учений Падженте Дж. додає ще три ключові принципи: 

 Медіа виконують соціальні та політичні функції. 

 Зміст медіаповідомлень залежить від форми. 

 Кожний медіаресурс має свою унікальну естетичну форму. 

Крім ключових запитань, розроблено списки розширених запитань, які 

можна використовувати для поглибленого аналізу. 

Рефлексія (reflection): на етапі рефлексії необхідно зробити певні 

висновки щодо створення медіатексту і яким чином різні елементи його 

структури впливають на нашу інтерпретацію та реакцію . Ключове запитання 

цього етапу критичного аналізу: І що з цього випливає? Який висновок я 

зробив? Що я тепер маю робити? 

Дія/Реакція (action): на заключному етапі учасники мають можливість 

представити результат своїх ідей, розмірковувань у вигляді медіапродукту: 

статті до газети, створення вебсайту або блогу, посту у соціальних мережах, 

презентації, постеру, відео тощо, де студенти виражають свій погляд на дану 

проблематику, свою власну позицію, яку вони сформували в результаті 

критичного аналізу медіатексту. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що критичне мислення є одночасно і 

метою, технологією, компонентом, засобом медіаосвіти, медіатворчості та 

основною умовою набуття медіаімунітету. Зарубіжні та вітчизняні науковці 

презентують різні види критичного аналізу медіатекстів. Проте жоден з них 

не є «універсальним». Викладач, медіапедагог має самостійно проаналізувати 

недоліки та переваги кожної методики і сформувати для себе ту позицію, яка 

б з урахуванням вітчизняного та світового досвіду упровадження медіаосвіти, 

сприяла досягненню мети: формування медіакомпетентного фахівця, 

здатного до реалізації свого медіаінформаційного потенціалу. 
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медиакомпетентностью. Освещены этапы проведения критического анализа 

медиатекстов на основе спирали «емпаурмента» П. Фрейре, ключевых 

концепций, понятий и вопросов медиаобразования.  

Ключевые слова: медиакомпетентность; медиаобразование; 

критическое мышление; медиатекст. 

 

This study aims to investigate different approaches to the definition of critical 

thinking, its main characteristics and its connection to media competence. The 

stages of media texts critical analysis based on P. Freire’s empowerment spiral, 

key concepts, key terms and key questions of media education are presented. 

Keywords: media competence; media education; critical thinking; media 

texts. 
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Іва Репницька 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЧЕРЕЗ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МИНУЛОГО 

В статті за матеріалами наукових робіт та друкованих мас-медіа 

досліджено зміст та структуру навчальних програм, детально проаналізовано 

контент телевізійних ефірів з 50-тих по 80-ті роки XX ст. в Радянському союзі 

та інших країнах. Комплексно досліджуються причини виникнення, існування 

та розвитку такого виду програм для молоді як «навчальні програми».  

У дослідженні вперше проаналізовані навчальні програми минулих років в 

контексті вивчення основних показників в вивчення медіакультури для 

школярів.  

Ключові слова: телебачення, навчальне телебачення, історія 

телебачення, медіаграмотність. 

 

Телебачення сприймається як сьогодення: телепрограма існує сьогодні і 

зараз. Однак існують певні тенденції розвитку, як телерадіоінформаційного 

простору взагалі, так і тематично направлених програм зокрема. Спробуємо 

проаналізувати розвиток програм для молоді в 50-80 роках XX ст. на прикладі 

навчального телебачення.  

Актуальність теми 

Програми для молоді є важливим чинником розвитку 

телерадіоінформаційного простору як України, так і всього світу. Вивчення і 

узагальнення досвіду створення подібних освітніх програм в минулому 

сприятиме розробці нових підходів до викладення медіаграмотності школярам 

вже сьогодні.  

Я вважаю, що молодіжні ЗМІ недостатньо дослідженні. Відтворення 

цілісного феномену молодіжної журналістики та журналістики для молоді 

сприятиме глибшому розумінню нинішніх тенденцій суспільства.  

Тема «Молодь і ЗМІ» цікавила багатьох науковців: Тащенко А.К., Колодкін Б.В., 

Пенчук І.Л. тощо.  

Також розкривають проблеми молоді Балакірєва О.М., Волинець Л.С., 

Головатий М. Ф., Головенько В. А., Корнієвський О. А., Балакірєва О. М., 

Бондар Т. В., Варбан М.Ю., Ганюков О. А., Головенько В. А., Бебик В. М., 

Головатий М. Ф., Ребкало В. А., Слінчук В.В. та інші.  

Окрім України даною тематикою цікавляться представники й інших країн. 

Так Ахметгалиева Г. Б. з Алма-Ати, Анікіна М.Є. та Ткачев О.Г. Пензенский 

педагогічний університет, Федоров А.В. з Росії, Крильцова Н.Н., Цирфа А.Ф. 

Томський університет, Чередниченко І.Г Іркутський університет тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

роботи пов’язана з комплексною науковою темою Інституту журналістики НДР 

№06БФ045-01 «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: 

методологія, термінологія і стандарти», що виконувалася в рамках комплексної 

програми «Наукові проблеми сталого державного розвитку України» згідно з 

планом наукової роботи Інституту журналістики Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – дослідити виражально-пізнавальні особливості в 

навчальному телебаченні минулих років, з’ясувати характер концептуальних 

тенденцій створення програм для школярів та виокремити позитивний досвід 

для створення програм для молоді в контексті курсу медіаграмотності.  

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:  

- вивчити стан наукового опрацювання цієї проблематики; 

- проаналізувати освітні телепрограми в Україні та за кордоном; 

- виокремити позитивний досвід у трансляції навчальних програм 

минулого для створення контенту для сучасних програм для молоді та 

школярів. 

Об’єкт дослідження – навчальні програми для школярів та молоді 

означеного періоду. 

Предмет дослідження – закономірності функціонування молодіжних 

ЗМІ, зумовлені їх значенням як важливого чинника розвитку 

телерадіоінформаційного простору держав. 

Методи дослідження. Для вивчення даної тематики було застосовано 

загальнонауковий метод системного аналізу. Також були використані методи: 

бібліографічно-описовий, порівняльно-типологічний, проблемно-тематичний. 

Використано також контент-аналіз, що дав змогу вивчити та дослідити ЗМІ в їх 

динаміці і глибше зрозуміти суть тенденцій історичного процесу. 

Хронологічні межі дослідження  

Більш поглиблений аналіз телепрограм для школярів 50-80-тих роках XX ст.  

Практичне значення  

Результати дослідження можуть бути використані в лекціях і на 

практичних заняттях Інституту журналістики (інших навчальних закладів), у 

розробці інших лекційних ресурсів і спецкурсів. Дані можуть бути використані 

в соціології – коли йдеться про молодь, як про один із соціальних прошарків 

суспільства та історії журналістики тощо. Результати дослідження також можна 

використати у просвітницькій та виховній роботі серед молоді. Дослідження 

можуть виявитися корисними для практичного застосування у роботі 

телерадіокомпаній: створення нових молодіжних та освітніх телерадіопрограм. 

Корисним буде дослідження для створення контенту в рамках курсу 

«Медіаграмотність для школярів». 

Медіаграмотність – найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних 

людині в сучасному інформаційному суспільстві [9, 6]. 

Телевізор – це відкрите вікно в широкий світ, могутнє знаряддя впливу на 

багатомільйонну аудиторію. Так вважали вчені в радянські часи, до цієї ж 

думки доходять науковці й сьогодні. Останнім часом інтенсивно розробляються 

проекти остаточної інтеграції телебачення з інтернетом, що приведе до 

утворення нового у візуальній практиці медіа [16, 58]. 

У дозвіллєвих уподобаннях, як і в минулі роки, на першому місці стоїть 

перегляд телепередач чи відеозаписів. Але якщо в 2004 р. телебаченням 

захоплювалось 47% учнів і 36, 4% студентів, то з роками ці показники зросли 
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до 68, 65 та 61, 6% відповідно [11, 213]. 

Освітня телепрограма – телепрограма, яка оновлює й поглиблює знання 

телеглядача, має самостійне значення в системі конкретних знань у тій або 

іншій галузі науки, культури, виробництва, мистецтва, соціального життя. 

Освітня телепередача веде глядача від однієї теми до іншої в певній 

послідовності, що ґрунтується на логіці наукового пізнання, історії 

нагромадження знань [21, 175].  

Історію телебачення можна умовно поділити на три періоди: перший (з 

кінця ХІХ століття до середини 30-х років ХХ століття) винайдення 

телебачення; другий (з кінця 30-х до 50-х років) – створення телевізійної 

промисловості і телевізійних студій; третій (з початку 50-х років до наших днів) 

– широкий розвиток телебачення.  

За короткий час історії телебачення пройшло шлях від чорно-білого до 

кольорового, від антенного до супутникового [5, 120]. 

На початку 50-х телебачення стає одним із масових видовищ. І тоді 

науковці, журналісти та представники влади почали міркувати, як же можна 

використати телебачення для виховання молодого покоління радянської 

держави. Саме йшлося про виховання, навчання, тобто – ніяких розваг.  

У кінці 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. бурхливими темпами 

розвивалося телебачення. Саме в ці роки використання телебачення як 

засобу унаочнення стало взірцем для організації навчального процесу [6, 45]. 

Звісно подібні думки не з’являються просто з нічого. Практика створення 

подібних програм вже існувала за кордоном. 

Короткий огляд розвитку навчального телебачення за кордоном 

Вперше телебачення в навчальному процесі почали використовувати в 

США, Японії, Франції. Згодом експерименти в цій галузі були проведені в Італії, 

Англії, Канаді. Тільки після другої світової війни навчальне телебачення почало 

розвиватися і в інших країнах.  

Загальною тенденцією розвитку навчального телебачення було поступове 

перетворення науково-популярних програм, що розширюють кругозір 

школярів, на так зване телевізійне навчання.  

У книзі «Телебачення і наша шкільна криза» (1959 рік) Ч.А. Сімпен пише, 

що телебачення, поставлене на службу школі, може навіть швидко ліквідувати 

явища шкільної кризи. Він також стверджував, що викладання окремих 

предметів по телебаченню дасть можливість вивчати шкільний курс заочно, 

користуючись своїми домашніми телевізорами, що певною мірою компенсує 

нестачу шкільних приміщень. Вчені стверджували, що так званих телевізійних 

учителів потрібно небагато – кожен навчає не 40-50 учнів, а тисячі 

телеглядачів, що, в свою чергу, розв’язує проблему забезпечення шкіл 

педагогічними кадрами. Для навчальних передач, продовжує автор, можна 

відібрати найбільш кваліфікованих, досвідчених і талановитих педагогів 

країни, міста. Це допоможе підвищити якість викладання не для якоїсь частини, 

а для мільйонів школярів. Уроки чи лекції по телебаченню можуть бути 

оснащені найдорожчими наочними засобами. Це все допоможе уникнути 
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труднощів, пов’язаних із бідністю навчального обладнання масових шкіл.  

В 60-х роках школи використовували навчальні програми трьох категорій: 

комерційного телебачення, програми спеціальних станцій навчального 

телебачення і навчального телебачення за системою замкнутого кола.  

Заслуговує на увагу той факт, що в Америці існував національний 

педагогічний центр і радіоцентр. Останній зобов’язував кожну станцію 

передавати щотижня 7,5 години за програмою центру, який розповсюджує 

телепередачі з великих міст на місцеві телестудії. Так, студія м. Бостон 

створила серію програм навчальних і художніх передач, які центр розповсюдив 

по всіх інших штатах. У штаті Алабама три студії регулярно обмінювалися 

своїми програмами.  

По комерційному телебаченню передачі за програмою «Континенталь 

класрум» (континентальна класна кімната) розпочалися в жовтні 1959 року 

серією, що передбачала 160 лекцій (з атомної фізики). Керував ними професор 

Каліфорнійського університету доктор Харвей Уайт, викладачами були 6 

лауреатів Нобелівської премії. Передачі велися 5 разів на тиждень 150 

станціями з 6 годин 30 хвилин до 7 годин ранку. Для місцевих шкіл програми 

передавалися з 9 годин 10 хвилин ранку і до 3 годин 25 хвилин дня; вони були 

розраховані на те, що будуть використані під час уроку як основний чи 

допоміжний матеріал. Передачі тривали здебільшого до 20 хвилин [19, 65]. 

Певного досвіду набула станція навчального телебачення в Цінціннаті. 

Свої перші програми вона почала передавати в 1954 році. Деякий час (2 роки) 

програми мали характер загальнопопулярних передач, мета яких – 

розширювати кругозір учнів. З 1956 року для учнів 6-9 класів транслювалися 

телевізійні уроки з природознавства, математики, біології, хімії, водіння 

автомашини тощо. Існувало кілька програм для початкових класів.  

Проте, якщо в загальній оцінці ефективність навчання за допомогою 

телебачення думки дослідників сходяться, то з окремих питань існують 

протилежні міркування. Так, Кере з Цінціннаті вважає, що телевізійне навчання 

ефективніше для груп здібних учнів, а В.Бріш, навпаки, стверджує, що 

навчальне телебачення особливо придатне для менш здібних дітей.  

У Хайгерстауні, за 100 км від Вашінгтона, було створено центр навчальної 

телепередачі, обладнано 6 студій (кінопроекційною апаратурою, 

магнітофонами та інш.). Телепередачі ведуться з 39 предметів; 23 уроки на 

день, 115 – протягом тижня. В цих передачах використовуються діапозитиви, 

діафільми, макети, графіки, кінофільми. У навчальному центрі працювало 26 

телевчителів. Технічний персонал складався з операторів, які разом з 

учителями готували телепередачі. Це молодь, що закінчила так звані школи 

телезв’язку і мала досвід роботи в студіях [19, 66]. 

Передбачалося, що кожен учень повинен дивитися навчальну 

телепередачу – щодня не більше 30 хвилин. Проте було мало зроблено для 

вивчення спільного впливу телебачення й інших засобів навчання на школярів. 

Що ж до методики передачі навчального матеріалу, то експериментальна 

робота в цій галузі по суті не проводилася – вона характеризувалася 
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роз’єднаністю дослідів і відсутністю теоретичних узагальнень.  

Франція 

У Франції телебачення в навчальному процесі використовувалося з 1949 

року. Організація шкільного телебачення перебувала в руках державних 

органів. Це давало можливість зменшити видатки на лабораторне обладнання 

в школах, на придбання наочних посібників і підготовку вчителів. Таким чином, 

навчальне телебачення у Франції, як і в США, в значній мірі було викликано 

міркуванням економічного порядку [19, 67]. 

Передачі вели студії французького радіо і телебачення. Комісія 

міністерства освіти по шкільному телебаченню визначала основні напрями 

роботи і здійснювала контроль за її виконанням. Технічна секція комісії 

встановлювала норми прийому телепередач у школах, а педагогічна секція 

керувала підготовкою програм. Вироблений ними план здійснювався службою 

телебачення Національного інституту педагогіки, яка складалася з чотирьох 

відділів: адміністративного, виробничого, дослідного і особового складу. 

Французьке телебачення мало досить розгалужену мережу. Понад 5000 

шкіл країни регулярно приймало програму інституту педагогіки. Сувора 

регламентація розкладу занять у країні давала можливість службі телебачення 

своєчасно забезпечувати педагогів методичними матеріалами, що 

полегшувало використання навчальних передач.  

Шкільні програми передавалися по мережах телебачення 4 дні на тиждень 

– з 14 годин до 14 годин 30 хвилин. По понеділках і п’ятницях велися передачі 

для початкових шкіл. Програми для учнів старших класів, початкових шкіл 

(віком 10-14 років) становлять документальну ілюстрацію до уроків 

природознавства, історії і географії. Передачі для дітей 6-8 річного віку часто 

ділили на дві частини по 15 хвилин. Вони були призначені для вправ на увагу 

тощо. Подібні передачі велися двічі на місяць. Основна увага в передачах з 

фізики та інших природничих предметів зверталася на інформацію про останні 

досягнення цих наук. В передачах з гуманітарних предметів містилися 

фрагменти з класичних драм, історичних документів тощо. У 1959 році для 

поліпшення професійної освіти було створено Національний центр заочного 

радіо- і телевізійного навчання, який збільшив обсяг передач навчального 

телебачення. Телевізійна станція Страсбургу організовувала регулярні 

передачі для підлітків віком від 14 до 17 років, які навчаються у школі ввечері.  

Італія 

У школах Італії навчальне телебачення було централізованим. Перші 

експерименти розпочали станції італійського радіо і телебачення в 1954 році. 

Було створено шість серій передач для школи ІІ ступеня і релігійна програма 

для шкіл І та ІІ ступенів. До створення «телешкіл» італійське телебачення у 

співробітництві з міністерством освіти приступило в 1958 році. Програма 

телешколи розраховувалася на 3 роки. Основна її аудиторія – діти, що не 

відвідують школи.  

У 1958/59 навчальному році телешкола давала шість раз на тиждень по 2 

години передачі з десятихвилинною перервою (з 14 год. до 15 год. 10 хв.). У 



 

47 

1960/61 навчальному році тривалість передач збільшилась до 3-5 годин на 

день. У педагогічному штаті телешколи було 9 учителів. Ім допомагала велика 

кількість педагогів, що працювали за сумісництвом. Вони перевіряли 

виконання завдань, відповідали на запитання учнів. Педагогічну інспекцію над 

передачами здійснював представник міністерства освіти.  

Характерне для телешколи – групові передачі в спеціально створених 

пунктах прийому. Засобами телебачення для учнів цієї школи викладали 

італійську мову, історію, географію, математику, природознавство, французьку 

мову. З кожного предмета проводилися дві півгодинні передачі щотижня. 

Додатково додавалися коротенькі десятихвилинні передачі з технічного 

креслення, обробки дерева (для хлопців), домоводства (для дівчат), 

каліграфії, гімнастики і релігії [19, 68]. 

У передачах, крім педагогів, брали участь 5-6 учнів, які в студії слухали 

уроки. Вони могли ставити запитання, обговорювати з учителем окремі 

питання з курсу історії, виходити до дошки, писати на ній тощо.  

Найважливішим своїм педагогічним завданням телешкола вважала 

розвиток індивідуальних здібностей і освіти дітей.  

Японія 

В Японії на той час 30% часу відводили на науково-популярні передачі. 

Широкого розвитку в Японії набула заочна сільськогосподарська освіта по 

телебаченню. Навчальне телебачення в Японії великою мірою перебувало під 

впливом педагогів.  

У Німеччині (НДР) великою популярністю користувалася так звана 

телевізійна академія. Перший навчальний курс давав можливість 200 тис. 

дорослим глядачам і школярам здобути знання за допомогою екрана 

телебачення. Другий курс був розрахований на програму обсягом 10 класів 

політехнічної школи. Телевізійна академія була додатком, а разом з тим – 

складовою частиною освіти в НДР. 

У Польщі (ПНР) в 1961 році телебачення, спочатку в експериментальному 

порядку, передало за 3 місяці 36 півгодинних програм для шкіл. Програми були 

складені як науковий посібник, що не замінює вчителів. Передачі з окремих 

предметів вели за сталим розкладом, щоб школи могли пристосуватися до 

плану телевізійних передач [19, 69]. 

Розвиток навчального телебачення в СРСР 

Принцип наочності широко пропагувався в радянській школі. Зростала 

зацікавленість науковців в розвитку навчального телебачення. 

Телевізор в 50-60-х поступово став завойовувати глибокі симпатії й 

авторитет школярів. Наголошувалося, що телебачення у жвавій захоплюючій 

формі ознайомлює дітей, допомагає поглиблювати, розширювати і 

закріплювати знання, здобуті в школі, і водночас є джерелом нових знань. 

Науковці стверджували, що засоби мистецтва телебачення допомагають 

художньому вихованню дітей, виробленню вміння культурно і розумно 

організовувати дозвілля. Стимулюючи цікавість, воно збуджує і підтримує 

інтерес до техніки й винахідництва. [20, 12].  



 

48 

Кількість публікацій в педагогічних часописах: 50-ті роки – 1 публікація, 

60-ті роки – 17 публікацій, 70-ті роки – 45 публікацій, 80-ті роки – 46 

публікацій [6, 45].  

Стверджувалося, що навчальні передачі можна використовувати як на 

уроці, так і в позакласний час, при підготовці і виконанні домашніх завдань, 

повторенні навчального матеріалу. Для широкого впровадження навчального 

телебачення потрібно було, щоб учителі здобули відповідну підготовку, 

навчилися вибирати матеріал, користуватися методичними прийомами, які 

дають найбільший ефект, забезпечуючи насамперед активізацію навчання.  

Телебачення повинно було стати важливим засобом навчання і виховання 

учнів, що відкриває широкий простір для творчої роботи вчителів, розвитку 

самостійності учнів і активізації їх мислення. 

Для перевірки ефективності сприймання навчальних передач інститут 

загальної і політехнічної освіти Академії педагогічних наук та методичним 

кабінетом кіно і телебачення міського інституту вдосконалення кваліфікації 

вчителів організовував колективний перегляд їх учнями під керівництвом 

методистів і вчителів.  

Перевірка здійснювалась з таких питань:  

1) ефективність передачі з включеним до неї фільмом під час підготовки 

домашнього завдання в класі школи-інтернату; 

2) корисність передачі для повторення раніше вивчених тем; 

3) навчальна передача з фільмом, як джерело нових знань.  

До появи кінематографа багато явищ природи і технічних процесів, 

недоступних звичайному спостереженню, не піддавалися ілюстративному 

показу. До числа таких належать, зокрема, динамічні процеси (саме те, що є 

ключем до розуміння ряду закономірностей), явища, які розглядаються в 

просторі і часі, тощо. «Телебачення поруч з кіно, театром, пресою вже міцно 

увійшло в побут дорослих і дітей. Воно інформує, вчить і розважає, відкриває 

великі можливості для щоденного політичного, культурного й естетичного 

виховання населення» [20, 11]. 

На думку В.П. Ружейнікова, проведений експеримент показав, що 

ефективними були телевізійні уроки з літератури, історії, географії, 

природознавства та праці. А використання телепередач на уроках з рідної та 

іноземної мов, арифметики, хімії виявилося недоцільним. Однією з причин 

цього була відсутність кольорових екранів. У зв’язку з цим на уроках хімії, 

наприклад, не було можливості відтворити хімічні реакції, які відбувалися на 

виробництві, в природі [10, 50]. 

Як свідчать кількісні показники, наведені вище, у 70-80-ті роки ХХ ст. 

відбулося значне збільшення кількості публікацій з питань навчального 

телебачення порівняно з 60-ми роками. Дещо змінилося і спрямування 

науковців, котрі аналізували навчальне телебачення. Якщо у 60-ті роки увага 

фахівців, які досліджували проблему засобів навчання, здебільшого була 

сконцентрована на техніці екранізації та ілюстрації навчального процесу в 

середній школі, використання телебачення та кіно в навчально-виховному 
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процесі, то в 70-80-х роках педагогічну громадськість уже цікавили питання 

психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог щодо використання 

телебачення на уроці та в позакласний час [6, 46]. 

Навчальні програми, що демонструвалися в ефірі 

Час потребував найрізноманітніших як за змістом, так і за формою 

передач. 

Московський телецентр створював цикл науково-пізнавальних передач «За 

сторінками вашого підручника», програми «На допомогу школі», «Для 

школярів». Вони розроблені лабораторією навчального кіно, радіо і 

телебачення інституту загальної і політехнічної освіти Академії педагогічних 

наук та методичним кабінетом кіно і телебачення міського інституту 

вдосконалення кваліфікації вчителів. Відповідно до плану передачі 

проводилися з окремих предметів – літератури, історії, географії, фізики, хімії. 

Перед показом окремих кінофільмів виступали кінорежисери, автори сценаріїв, 

актори.  

Одеська студія телебачення з 1959 року проводила телевізійні передачі 

циклу «На допомогу учням». Ці передачі допомагали школярам повторювати 

певні розділи і теми, сприяли розширенню загальноосвітнього й культурного 

кругозору, розвивали різноманітні інтереси, привчали до самостійної роботи. 

До планування передач студія залучала, крім методистів обласного інституту 

вдосконалення кваліфікації вчителів, керівників предметних комісій і секцій, 

найдосвідченіших педагогів [1, 69]. 

З 1962/63 навчального року телебачення використовувалося студією 

безпосередньо під час уроку за програмою «Голубий екран у класі». 

Телепередачі приймали 160 шкіл області; проводилися вони в денні години 

один раз на тиждень тривалістю від 15 до 25 хвилин з таким розрахунком, щоб 

учитель на початку уроку міг підготувати учнів до сприйняття передачі, а після 

неї – організувати відповідну роботу в класі (відповіді на питання, виконання 

практичних завдань тощо). Обласний інститут удосконалення кваліфікації 

вчителів підготував і розіслав школам програму, анотації, методичні поради 

тощо використання передач. Це дало позитивні результати: адже важливо 

було, щоб передача мала методично довершену форму, а вчитель, який 

приймає її на уроці, заздалегідь міг ознайомиться із змістом.  

Планування, підготовка, проведення і приймання навчальних передач – 

справа складна. Тут слід зважати, зокрема, на специфіку, зумовлену 

особливостями вивчення на засвоєння того чи іншого предмета. 

Київська телестудія передавала навчальну програму лише в позаурочний 

час, з 18 години 2-3 рази на тиждень. Ці передачі складалися з навчальних 

кінофільмів і тільки поодинокі супроводжувались виступами досвідчених 

учителів. У пошуках народилася нова телевізійна форма передач – «Шкільна 

година». Першою передачею була телевізійна виставка «Архімед». Далі під 

цією рубрикою йшли такі передачі, як «Загадка Мікеланджело», «Сонячне 

мистецтво» (про творчість художників). Поступово «Шкільна година» набула 

форми щомісячного телевізійного пізнавального журналу для старшокласників.  
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Редакторський і режисерський склад, який працював над створенням 

журналу, поставив перед собою завдання не повторювати того, що вчать за 

шкільною програмою, а розширювати кругозір учнів, ознайомлювати їх з 

невідомими або з маловідомими для них подіями і людьми, фактами історії, 

літератури, фізики, біології, мистецтва, з цікавими проблемами науки і техніки.  

Виходив в ефір і цикл передач в спеціальному додатку до газети 

«Говорить Київ». Зміст сторінок журналу був дуже різноманітним, що відбивало 

прагнення студії задовольнити різні смаки й інтереси учнів. Ось короткий 

перелік тем, що висвітлювалися у журналі: «Чудеса хімії», «Фотографія в 

техніці», «Коли книга була в колисці» та інше.  

Щомісяця виходили на екран передачі циклу «Прочитай цю книжку», в 

яких глядачам рекомендувалися кращі літературні твори. Глибоке враження 

справляли на учнів передачі з географії.  

Особливого значення набули в той час навчальні телепередачі у вивченні 

іноземних мов. 

Вважали, що телебачення також сприяє музичній освіті й естетичному 

вихованню дітей та молоді. Важливу роль з погляду завдань естетичного 

виховання могли відігравати телепередачі з музеїв, виставок тощо. Але 

наголошувалося, що передачі з музеїв повинні проводити вчителі, а не 

екскурсоводи чи наукові працівники. Це потрібно було для того, щоб уникнути 

перенасичення передач другорядними відомостями і забезпечити їхню 

педагогічну спрямованість [14, 53]. 

В 60-х роках багато керівників шкіл зрозуміли, що телевізор не тільки 

розважає, а й вчить, виховує. На той час в CРСР понад 7000 шкіл придбали 

телевізори. Але постало питання залучення телебачення для використання 

студентством.  

Навчальні кінофільми, на жаль, були не з усіх предметів.  

В 1961/62 навчальному році за участю вчителів було підготовлено понад 

80 передач з фізики, хімії, біології, історії, географії, літератури, а в другому 

півріччі 1962/63 – понад 50 [5, 68]. Ці півгодинні передачі розраховані були 

на перегляд дома, у вечірній час; їхня мета – допомогти учням у підготовці 

уроків.  

Навчальних кінофільмів в активному діючому фонді в 60-х роках 

налічувалося обсягом понад 300 назв. Але й на той час педагоги констатували, 

що деякі з них застаріли, а випуск нових все ще відстає від життя. 

Нових дидактичних можливостей надає учителям відеозапис. Телевізійна 

передача зазвичай не повторюється, а за допомогою відеомагнітофона вчитель 

міг відтворити потрібний урок в будь-який момент. Це допомогло вчителю 

здійснити необхідні виховні та навчальні цілі [6, 47].  

У 80-ті роках ХХ ст. телебачення надійно увійшло до системи виховання 

підростаючої особистості. На думку Л. Чашка, за короткий період воно 

перетворилося на самостійний, найбільш масовий вид мистецтва, стало 

найважливішим фактором суспільного життя, засобом впливу на мільйони 

людей [14, 52]. Удосконалювалася телевізійна техніка, яка включала 
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різноманітну проекційну апаратуру, відеомагнітофон, електронну указку, 

розроблялися педагогічні основи організації та застосування телебачення на 

уроках та позакласний час [12, 66]. 

Негативні сторони навчальних передач 

Однак з часом ставали відчутними і негативні сторони цього починання. 

По-перше, витрачались дорогоцінні години мовлення майже без користі, бо в 

більшості шкіл телевізорів не було. А перенести уроки на вечір, коли діти 

повинні дивитись лише передачі виховного і розважального характеру, студія 

вважала недоцільним. По-друге, під академічні навчальні передачі не було 

виділено ні додаткових коштів, ні додаткового часу мовлення. Крім того, 

обрана форма навчальних передач не задовольняла творчих завдань: 

академічний урок, незважаючи на всі спроби зробити його оригінальним, все-

таки лишався уроком, схожим на тисячі хороших шкільних уроків.  

Вчителі вважали телепередачі з показом кращих навчальних фільмів 

корисними, цікавими, відзначали інтерес учнів до них. Разом з тим висувалися 

ряд побажань щодо організації, методики і техніки цих передач і особливо, щоб 

вони відповідали часові вивчення даної теми в школі. Справа в тому, що тираж 

фільмокопій навчальних фільмів був дуже малий. При одночасному 

опрацюванні тем у школах на кожні 30-35 шкіл, що обслуговувала фільмотека, 

навчальний фільм до уроку з теми, одержували тільки 3-5 шкіл. А в багатьох 

міст та районів фільми надходили після вивчення відповідної теми, і тому їх 

доводилося використовувати як повторення матеріалу. 

Вважалося, що перегляд навчальних передач дома економить час на 

уроці, дає можливість унаочнити те, що без телеекрана унаочнити важко або 

неможливо. Систематичне використання навчальних телепередач привчає 

учнів до самостійної роботи над окремими питаннями, привчає їх 

користуватися телеекраном для поглиблення знань.  

Ще в ті роки звучав заклик, що слід якнайширше практикувати обмін 

програмами між телестудіями.  

Залишилися без відповіді ряд питань, які актуальні й тепер. Що і як слід 

показувати на екрані телевізора, щоб не тільки активізувати, а й прискорити 

процес навчання, виявляти і розвивати здібності учня? Який має бути характер 

і зміст навчальних передач для учнів різних класів? Яка телевізійна передача 

впливає на учнів переконливіше? Як залежить сприйняття телепередачі від її 

змісту і віку учнів? Який має бути оптимальний режим часу для різних передач? 

Ці та інші питання потребують, звичайно, ретельного дослідження і 

відповідного узагальнення.  

В 60-ті роки була висунута ідея запровадження в штаті телестудій посади 

педагога-організатора навчального телебачення. Така особа могла б 

розв’язувати питання про характер, зміст і цілеспрямування передач, 

узгоджувати їх з навчальними програмами для учнів різних класів, залучати до 

створення телепрограми досвідчених педагогів [5, 69]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

1. До останнього часу окреслена проблематика була маловивченою в галузі 

журналістикознавства. Хоча проблеми молодіжних програм та програм 

для молоді частково висвітлювались у працях сучасних учених, не було 

проведено системного аналізу саме телевізійних програм для молоді та 

дітей. З’ясовано, що у зв’язку з розвитком потреби в створені 

концептуально нових програм для молоді та дітей, потрібно по-новому 

поглянути на потреби сучасних глядачів цього віку. З цього погляду в 

статті комплексно і різноаспектно досліджено вербально-когнітивні та 

інші елементи навчальних програм минулого.  

2. Навчальні програми дали поштовх для розвитку, як 

телерадіоінформаційного простору взагалі, так і молодіжних, дитячих 

програм. Звичайно, розумію, що, можливо, на сьогодні навчальні 

програми залишитися тільки як одиниця дослідження програм для 

молоді, але більшість телекомпаній України вже почали замислюватися 

над тим, який продукт потрібно пропонувати для перегляду молодому 

поколінню України. Можливо це і буде аналог навчальних програм тих 

часів.  
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В статье по материалам научных работ и печатных СМИ исследовано 

содержание и структуру учебных программ, детально проанализированы 

контент телевизионных эфиров с 50-х по 80-е годы XX в. в Советском союзе и 

других странах. Комплексно исследуются причины возникновения, 

существования и развития такого вида программ для молодежи как «учебные 

программы». 

В исследовании впервые проанализированы учебные программы прошлых 

лет в контексте изучения основных показателей в изучение медиакультуры 

для школьников. 

Ключевые слова: телевидение, учебное телевидение, история 

телевидения, медиаграмотность. 

 

There are the materials of scientific papers and printed media investigated 

the content and structure of the curriculum in the article, also detailed analysis of 

the content of television broadcasts from 50th to 80th years of the Soviet Union 
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and other countries. Comprehensively investigated the causes of existence and 

development of this type of program for young people as a "curriculum". 

For the first time the study analyzed the curricula of previous years in the context 

of the study of key indicators in the study of media culture for school students. 

Key words: television, educational television, television history, media 

literacy. 
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Геннадій Сенкевич 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАОСВІТНІХ ПРОЦЕСАХ 

В статті приведені переконливі аргументи на користь необхідності 

розвитку національної медійної освіти як частини соціокультурного процесу. За 

25 років незалежності в Україні практично не існувало ніякої ефективної 

програми з цього напрямку, не існувало системного підходу до вивчення 

впливу засобів масової інформації на формування світогляду дітей та молоді. 

Створення освітньо-медійного вакууму сприяло і сприяє розповсюдженню 

ворожої пропаганди серед студентської та учнівської молоді під час 

інформаційної війни. Виникла необхідність докорінної зміни ситуації, що 

склалася, використовуючи передовий досвід європейських країн. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура, медіаграмотність, 

соціокультурний контекст, громадянська освіта, самодетермінація індивіда. 

За останні 50 років засоби масової комунікації стали для кожної сучасної 

людини не тільки джерелом інформації, вони формують наш світогляд, 

впливають на суспільну думку і сприяють глобальним процесам, стрімко 

змінюючи соціальне середовище. Навряд чи можна собі уявити життя 

пересічної людини без радіо, телебачення, газет та Інтернету. Соціологи 

наприкінці 90-х років стверджували, що за 75 років свого життя кожна людина 

приблизно 50 років присвячує активній діяльності, з них 9 років вона 

присвячувала телебаченню як найбільш впливовому і популярному мас-медіа 

[6, р.67]. Якщо 16 років тому сучасний школяр витрачав в середньому до 6 

годин на спілкування з медіа (більше 42 відсотків займав перегляд 

телепрограм) [4, р. 94-95] то сьогодні різноманітні електронні гаджети 

поглинають його набагато більше, ставлячи навіть під загрозу власне фізичне 

здоров’я. Таким чином, можна стверджувати, що саме інтернет-технології 

певною мірою керують підлітками вже на підсвідомому рівні. 

Медіаосвіта заснована на вивченні медіакультури. Як стверджував В. С. 

Біблер [2, с. 289-296], «культура є формою одночасного буття та спілкування 

різних людей, минулих, теперішніх і майбутніх культур; культура є формою 

самодетермінації індивіда у конкретній особистості, форма самодетермінації 

нашого життя, мислення; культура – це пізнання світу вперше…». М. М. Бахтін 

відкрив теорію «діалогу культур» через аналіз проблеми «іншого». На його 

думку, автор медіатексту «повинен стати другом по відношенню до себе 

самого, подивитися на себе очима іншого» [1, с. 99].  

Процес глобалізації надав поштовх до розвитку новітніх технологій у 

комунікаційних процесах, хоч традиційні поняття «медіакультура», 

«медіаграмотність» залишаються категоріями, які не потребують принципового 

переосмислення. Так на думку Е. Харта, ми повинні бачити у глобалізації 

«ефективні можливості для більш відкритого суспільства, більш інформованих 

громадян, більш динамічної та інноваційної культури» [6, p.6]. 
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Починаючи з 60-х років минулого століття світові науковці сформували 

специфічний напрям «медіаосвіта», котрий допомагає студентам і учнівській 

молоді адаптуватись та орієнтуватись у світі медійної культури, засвоїти саму 

мову засобів масової комунікації, навчитися аналізувати потік різноманітної 

інформації тощо. Так наприкінці минулого сторіччя медіаосвіта стала 

необхідним компонентом навчального процесу середніх шкіл Канади та 

Австралії. Медіаосвіта інтегрувала у уроки рідної мови шкіл Великобританії, де 

велика кількість школярів і студентів обирає курс медіа для складання 

підсумкових іспитів. До речі, інтенсивному розвитку медіаосвіти у багатьох 

країнах сприяла американська експансія засобів масової комунікації і тому 

досить багато європейських медіа педагогів намагаються навчити молодь 

протистояти розповсюдженню масової заокеанської культури. 

У резолюціях та рекомендаціях ЮНЕСКО неодноразово підкреслювалася 

важливість і необхідність медіаосвіти. Зокрема у рекомендаціях 2002 року 

зазначено, що «медіаосвіта є частиною основного права кожного громадянина 

любої країни на свободу самовизначення та отримання інформації, воно сприяє 

підтримці демократії. Признаючи різність у рівнях становлення медіаосвіти у 

країнах світу, рекомендується його започатковувати та розвивати скрізь, де це 

можливо у межах національних навчальних планів, а також у додатковій та у 

неформальній освіті, у самоосвіті протягом усього життя [8, 2002]. 

Медіаосвідчена людина володіє розвиненою здатністю до сприйняття, 

аналізу, оцінці та створенню медіа текстів, до розуміння соціокультурного та 

політичного контексту функціонування медіа у сучасному світі, кодових і 

репрезентаційних систем, життя такої людини у суспільстві є соціально 

відповідальним. У сучасному світі медіа грамотність розглядається як процес 

розвитку особистості за допомогою засобів масової інформації з метою 

формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних 

здатностей, критичного мислення, навичок креативного сприйняття дійсності 

за допомогою медіа техніки. Медіаграмотність допомагає людині активно 

використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, 

паперових видань та Інтернету. Вона допомагає йому краще зрозуміти мову 

медіа культури. Це все, що бракує сьогодні українському суспільству, заважає 

правильному розумінню суспільно-політичних процесів, пов’язаних з 

запровадженими в Україні реформами. Країні, яка прагне до європейського 

соціокультурного співтовариства, потрібен саме досвід передових 

європейських держав. Події, котрі сталися в країні після революції Гідності, 

переконують нас у цьому. 

Лідером європейської медіаосвіти тривалий час залишалася Франція, 

батьківщина кінематографу. Ще у 1915 році одна з парламентських комісій 

звернулася до уряду з пропозицією по використанню кінематографу у 

навчальному процесі. С 1921 року у Парижі народився кіноклубний рух, котрий 

мав чіткі освітні цілі. У 1936 році французька Ліга освіти створила рух «Кіно та 

молодь», об’єднавший інтереси дітей та молоді. У 1949 році спеціальна 

педагогічна конференція сформувала основні напрями медіаосвіти, котрими 
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користуються і досі. Серед них – розвиток кіноіндустрії, підготовка медіа 

педагогів і створення відповідної матеріальної бази у навчальних закладах. 

Сьогодні одною з структур міністерства освіти Франції є Національний Центр 

педагогічної документації, у склад якого входять кілька десятків місцевих 

філій, що займаються обміном педагогічного та науковому досвіду у галузі 

медійної освіти. Важливу роль у цій галузі відіграє Національний 

аудіовізуальний інститут, створений у 1974 році. Його інноваційний відділ 

містить найбагатшу в Європі колекцію аудіо та відео записів, які 

використовуються навчальними закладами. 

Приблизно по тій же схемі розвивається медіаосвіта у Бельгії: на початку 

70 років там створені спеціальні інспекційні служби аудіовізуальних засобів в 

освіті, а у Льєжі створено потужний центр з багатьма філіями по всій країні. 

У Великій Британії існують декілька організацій, які займаються 

медіаосвітою. Самим значним з них є Британський кіноінститут, заснований 

урядом ще у 1933 році. Його відділ освіти протягом багатьох років займається 

організацією тренінгів, семінарів та спецкурсів для педагогів, проводить 

масштабні наукові дослідження, видає наукову літературу. Починаючи з 30-х 

років минулого століття медіаосвіта серйозно займається протидією шкідливого 

впливу ворожих засобів масової комунікації. У 1975 році у Лондоні створено 

The English and Media Centre, неурядова організація освітнього напряму. Її 

діяльність присвячена медіаосвіті (семінари, конференції, видавництво 

літератури тощо). У 1988-89 роках медіаосвіту зроблено частиною навчальних 

програм у Англії та в Уельсі. Вивчення медіакультури передбачалося у рамках 

обов’язкових шкільних предметів у віці з 11 до років. 

Історія медіа освіти у Германії починається ще з 17-го століття з ініціативи 

відомого педагога Яна Амоса Коменського, котрий вважав газету інструментом 

підвищення лінгвістичних здібностей учнів. Веймарська республіка надала 

поштовх численним дискусіям у галузі медіаосвіти, однак вона продовжувала 

залишатися у центрі уваги суспільства. Сумним прикладом медіа культури цієї 

країни є період правління нацистів, які поставили медіа на службу злочинному 

режиму. Слід зауважити, що цей крок назад не завадив Німеччині у 

подальшому стати одним із європейських лідерів медіа освітнього процесу та 

навіть певною мірою своєрідним законодавцем у галузі медійної культури. 

У 1977 році медіаосвіта була офіційно залучена до національного 

навчального плану середніх шкіл Норвегії. У 1968 році Католицький Центр 

комунікацій виступив з ініціативою створення Ірландського медіа освітнього 

центру. В ті ж роки подібні процеси відбувалися у Фінляндії та Швеції, згодом 

у Німеччині та у Швейцарії. Медіаосвітній процес поступово охоплював усю 

Європу.  

З розвитком інтернет-технологій за чотири останніх десятиліття відбулася 

спражня революція в комунікації, але ставлення до медійної культури і медійної 

освіти залишилося у центрі уваги європейського співтовариства. Фахівці 

вважають, що медіаосвіта – це насамперед громадянська освіта, вона повинна 

дозволити молоді зараз і в майбутньому бути активними та відповідальними 
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громадянами, які добре розуміють стан своєї країни і усього світу, як 

взаємопов’язані між собою всі люди. Ось звідки починається зв’язок між 

медіаосвітою та громадянською освітою [4, p. 136]. 

За три роки російської агресії на сході України ми, українці, добре 

відчули, що медіаосвітою населення, особливо молоді, слід займатися 

серйозно, послідовно і системно. 21 квітня 2016 року Президія Національної 

академії педагогічних наук України схвалила нову редакцію Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні. Головною метою Концепції є сприяння 

розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом 

гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського 

суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати 

дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

медіа, формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру 

відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей [3]. 

Попередня редакція Концепції була прийнята у 2010 році, до того року – 

це єдиний державний документ у цій сфері. Концепція ніби то визначала 

головні завдання, принципи й пріоритетні напрями розвитку медіаосвіти в 

Україні, її форми та основні етапи впровадження. З 2011 року тривав 

експериментальний етап, в рамках якого різними формами шкільної 

медіаосвіти охоплено понад 250 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких 

навчалося понад 40 тис. учнів. У масштабах країни даний показник свідчить 

про те, що медіаосвітній процес набував скоріш формального характеру і не 

мав ознак системної роботи. 

Треба добре розуміти свою громадянську відповідальність перед 

суспільством, усвідомлювати роль своєї країни у глобальних процесах, 

правильно аналізувати події, котрі відбуваються поруч. Так у листі міністерства 

Освіти і Науки України керівникам вищих навчальних закладів, доведеному до 

викладачів у лютому 2017 року, зазначено: «За інформацією Головного 

управління розвідки Міністерства оборони України, співробітники Федеральної 

служби безпеки Російської Федерації у кінці 2016 року значно активізували 

вербувальну діяльність у студентському середовищі. Особливо активно 

спецслужби РФ спрямовують свої незаконні дії щодо осіб, які мають родичів на 

непідконтрольних Україні територіях…». На думку фахівців, Україна програла 

інформаційну війну з агресором у 2014-2016 роках саме завдяки тому, що 

значна частина населення попала під вплив ворожої пропаганди, а українські 

медійні інститути не змогли їй ефективно протидіяти. 

На думку автора, подібна ситуація є наслідком недостатньої уваги до 

медіаосвіти, починаючи з оголошення незалежності країни. Ситуацію 

пасивного ставлення до цієї галузі знань треба негайно виправлять. Один із 

шляхів до її покращення – використання передового європейського досвіду. 
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В статье приведены убедительные аргументы в пользу необходимости 

развития національного медиаобразования как части социокультурного 

процесса. За 25 лет независимости Украины практически не существовало 

эффективной стратегической программы в данном направлении, не 

существовало системного похода к изучению влияния средств массовой 

информации на формирование мировозрения детей и молодёжи. Создание 

медиаобразовательного вакуума способствовало и способствует 

распространению вражеской пропаганды среди студенческой и учащейся 

молодёжи во время информационной войны. Возникла необходимость 

коренного изменения сложившейся ситуации, используя передовой опыт 

европейских стран. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, 

медиаграмотность, социокультурный контекст, гражданское образование, 

самодетерминация индивида.  

There are presented compelling arguments in article for the need to develop 

national media education as part of the socio-cultural process. Over 25 years of 

Ukraine's independence was a practically nonexistent effective strategic program 

in this area, there is no systematic approach to study the influence of the media 

on the formation of the world of children and youth. Creation of media educational 

vacuum has been promoting the spreading of enemy propaganda among students 

and youth during the information war. It was necessary to radical change the 

situation, using best practices European countries.  

Key words:media education, media culture, medif lsiteracy, sociocultural 

context, civic education, individual self.  
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Олександр Тягло 

 

ЧИ ПОТРІБНЕ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ? 

 

Сьогодні в українській освіті й суспільстві загалом бракує необхідного 

розуміння природи критичного мислення та необхідності цілеспрямовано йому 

навчати. Тому розглянуто основні соціальні детермінанти навчання критичному 

мисленню, а також його природа в зв’язку з креативністю і турботливим 

мисленням як взаємо доповняльними складовими мислення вищого порядку.   

Ключові слова: критичне мислення, креативність, турботливе 

мислення, мислення вищого порядку, українська школа, медіаосвіта. 

 

Публікація 9 лютого цього року в колонках «Української правді. Життя» 

моєї рецензії на нові посібники з критичного мислення набрала вже більше 

тисячі трьохсот переглядів, низку коментарів [1]. Це не рекорд популярності, 

але все ж таки достатня підстава для аналізу. 

Показово, що жоден з читацьких коментарів не заперечував висловленої 

в рецензії критики. Натомість вона стала подразником для загальніших питань: 

«Чи не є критичне мислення чимось надуманим, зайвою вигадкою? Чи потрібне 

воно нашій системі освіти?» Абсолютно негативно в такому зв’язку висловився 

пан Олег Фешовець з Києва. Він охарактеризував ідею критичного мислення 

як «недалеку», «малопридатну для студентів», «цілком шкідливу в 

загальноосвітній школі». «Погляньте на вулицю і на календар: 18 століття 

давно вже проминуло, а його ідеї виродилися ще швидше і вже не можуть 

викликати щось інше, окрім насмішки», – сміливо додав він. Такого роду 

реакцію не можна ігнорувати: вона, на жаль, дотепер досить поширена. У 

людей з вищою освітою словосполучення «критичне мислення» часто 

асоціюється з «Критикою чистого розуму» Іммануїла Канта.  

Я не маю зараз наміру занурюватися у захист інтелектуальної спадщини 

великих мислителів минулого, вона здатна захистити себе сама. Однак 

повинен зазначити, що хоча витоки ідеї критичного мислення, як і майже будь-

чого путнього, губляться у глибині часів, прямого відношення до спадщини 

Канта чи інших геніїв XVIII століття вона не має.  

Думка про необхідність цілеспрямованого розвитку на різних щаблях 

освіти вміння критично мислити набула сучасної форми і знайшла масове 

визнання у країнах Північної Америки у 80-х роках ХХ століття (див., напр., [2, 

с. 230-241]). Вона є відповіддю на виклики глобального інформаційного 

суспільства, що поставало протягом другої половини минулого століття. А в 

опублікованій вже у 2005 році всесвітній доповіді ЮНЕСКО «До суспільств 

знань» зазначено, що на цьому шляху кожен має бути в змозі легко долати 

поглинаючий його потік інформації, розвивати навички пізнання і критичного 

мислення для того, аби відрізняти «корисну» інформацію од «позбавленої 

користі» [3, р. 19]. 
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Для України ця настанова наразі особливо актуальна ще й з огляду на 

масовані спроби маніпулювання нашою свідомістю через потік фейкових 

новин, аргументацію заангажованих «експертів» різнорідних мас-медіа, 

ґрунтовану на відомостях, котрі важко або взагалі неможливо оперативно 

перевірити, і т. д., і т. п. Це виступає, окрім іншого, інформаційною складовою 

гібридної війни, якій необтяжений хоча б елементарним вишколом здоровий 

глузд далеко не завжди в змозі протистояти – ну, можливо, за виключенням 

явних ексцесів виконання на кшталт подвоєння телеканалом «Россия 24» 

Зоряна Шкіряка на «представителей украинского истеблишмента Зоряна и 

Шкиряка».  

Не є фатальним, коли описана вище негативна реакція породжена лише 

незнанням предмету чи поверхневими асоціаціями. Набагато гірше, коли її 

спричинили активні, але недостатньо підготовлені «розносники» ідеї 

критичного мислення, маса яких протягом останнього десятиліття з’явилось в 

системі середньої освіті України. Я не можу виключити, що войовнича позиція 

пана Фешовця, працюючого у науково-дослідницькій структурі МОН, почасти 

виправдана зіткненням саме з такими «розносниками»: часто-густо вони, 

навіть попри щирі наміри, дискредитують гарну ідею. 

З огляду на наявну ситуацію доцільно розглянути кількох базових 

принципів критичного мислення. 

На думку авторитетного фахівця з Каліфорнії Ричарда Пола (1937-2015), 

критичне мислення – це мислення про мислення, коли ви мислите задля 

вдосконалення (свого) мислення [4, р. 91],[2, с. 5-6]. Тож зрозуміло, перш за 

все, що кінцева мета критичного мислення є конструктивною – це 

(само)вдосконалення мислення, а, отже, і осмисленої поведінки. Коли 

таке мислення зіштовхується з вадами міркувань, випадковими помилками чи 

свідомою брехнею, актуалізується його суто критичний потенціал. Проте, за 

визначенням, критичне мислення не тотожне критиканству, критиці заради 

критики. 

Крім того, критичне мислення повинне спрямовуватися не тільки на 

мислення когось іншого, а і на мислення самого критика, само на себе. Інакше 

матимемо слабке, а не сильне критичне мислення. Однак тільки останнє 

веде до самовдосконалення і в цьому сенсі є справді плідним. 

Досить часто стикаємося з критичною позицією, ґрунтованою на 

непохитному переконанні «Моє – найкраще!» Проте такого ґатунку критика, 

якщо вона щира, рано чи пізно дегенерує у догматичне критиканство. У 

випадку ж, коли за «моє» береться те, за що заплатили гроші, пообіцяли 

«зростання по службі» і т. ін., маємо спроби цинічного маніпулювання. Старше 

покоління згадає, що обидві вказані види «критичного мислення» були 

покладені в основу ідеологічної роботи КПРС з «масами трудящих». Виходячи 

з категоричного ленінського гасла «Учение Маркса всесильно, потому что оно 

верно», за часів Йосипа Сталіна, Микити Хрущова чи Леоніда Брежнєва все 

інше, відмінне піддавалося найширшій безапеляційній критиці й відкидалось 
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чи навіть, за можливістю, знищувалось. І чи допомогло це самовдосконаленню 

чи хоча б самозбереженню КПРС?!  

Та й сьогодні достатньо переключити кілька телевізійних каналів чи 

відвідати певні, на перший погляд, респектабельні сайти Інтернету, щоб 

побачити там приклади критиканства і цинічних маніпуляцій, спрямованих на 

усі сторони життя – від того, що (не)їсти-пити, до того, за якого політика 

(не)голосувати… Без медіаграмотності, невід’ємною складовою якої виступає 

сильне критичне мислення, цей суперечливий, почасти брудний потік 

інформації здолати не вдасться.  

Вміння критично мислити не є якоюсь «абсолютною зброєю». Але без 

нього ми залишимося майже беззбройною перед витонченою брехнею чи 

побудованими на «напівправді» маніпулятивними технологіями численних 

«жовтих» мас-медіа, особливо за умов суспільних суперечок чи гібридної 

війни. 

Далі важливо зрозуміти, що критичне мислення знаходиться у відношенні 

взаємного доповнення з «творчим мисленням», або креативністю. Я беру 

«творче мислення» у лапки, тому що за природою воно, принаймні почасти, 

якісно відрізняється від свідомого мислення у поняттях, у тому числі й 

критичного. Креативність в значній мірі ґрунтується на активності 

підсвідомості, природа якої дотепер залишається таємницею. Тож «погана 

новина» полягає у тому, що «творче мислення» не піддається (повній) 

алгоритмізації, йому не можна вчити так, як навчають критичному мисленню. 

А «добра новина» у тому, що, навіть не розуміючи до кінця сутність 

креативності, їй можна створювати умови, її можна тренувати та посилювати.  

Критичне мислення і креативність природно доповнюють одне одне, 

проте не припустимо їх «згортати до однієї купи» під розкрученим брендом 

«Критичне мислення», хоч наразі з кон’юнктурних міркувань це і виглядає 

найвигіднішим. Така «купа» як раз і може викликати нерозуміння чи навіть 

відторгнення з боку вчителів чи науковців, а інколи – менші або більші помилки 

в освітньому процесі.  

І останнє, однак не останнє за значимістю. Зазвичай критичне мислення 

і креативність – це інструментальні цінності, вони можуть бути застосовані 

як на добро, так і на лихо. Здорова національна (медіа)освіта мусить 

формувати чи сприяти цим вмінням, спрямовуючи їх сутнісним цінностями 

української політичної нації, гармонізованими з цінностями цивілізованої 

людини і людства. 

На думку фахівця з університету Монтклер Метью Ліпмана (1922-2010) і 

його численних послідовників, слід враховувати три взаємопов’язаних 

складових доброго мислення, або мислення вищого порядку (higher-order 

thinking): критичне, творче та турботливе мислення (caring thinking) [5, р. 262-

264],[6, с. 46]. Остання складова, пов’язана з різноманітними емоціями в 

процесі мислення, як раз і здатна «навантажити» поєднання перших двох 

сутнісними людськими цінностями, спрямувати їх на добро. 
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Тож на вихідне запитання – чи потрібне критичне мислення в українській 

школі, зокрема з огляду на медіаосвіту – є сенс відповісти так: сьогодні – за 

умов напруги у суспільстві й гібридної війни, а також з огляду на перспективу 

подальшого занурення у реальність інформаційного суспільства з зародками 

суспільств знань – ми потребуємо сильного критичного мислення, 

поєднаного з креативністю та таким турботливим мисленням, котре 

відповідає національним цінностям, гармонізованим з цінностями 

цивілізованого людства. Відповідно, національна система освіти, включаючи 

медіаосвіту, має орієнтуватися не виключно на розвиток критичного мислення, 

а на формування і плекання мислення доброго. 
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Сегодня в украинском образовании и обществе в целом недостает 

необходимого понимания природы критического мышления и необходимости 

целенаправленно ему учить. Поэтому рассмотрены основные социальные 

детерминанты обучения критическому мышлению, а также его природа в связи 

с креативностью и заботливым мышлением как взаимно дополнительными 

составляющими мышления высшего порядка.   

Ключовые слова: критическое мышление, креативность, заботливое 

мышление, мышление высшего порядка, украинская школа, 

медиаобразование. 

 

Necessary understanding both of the critical thinking nature and necessity to 

teach it deliberatively in the Ukrainian education and society on the whole is lacking 

today. Therefore some basic social determinants to deliver critical thinking as well 

http://www.life.pravda.com.ua/columns/2017/02/9/222533/
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as its nature in relation with creativity and caring thinking as mutual 

complimentary components of the higher-order thinking are discussed. 

Key words: critical thinking, creativity, caring thinking, higher-order 

thinking, Ukrainian school, media education. 
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Ганна Чепурна 

  

МАС-МЕДІА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  

ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ МОЛОДІ 

 

В статті представлено теоретичний аналіз проблеми впливу мас-медіа на 

формування перфекціоністських тенденцій. Здійснено огляд досліджень 

присвячених соціокультурним детермінантам перфекціонізму. Особливий 

соціокультурний дискурс сучасності визначено як один з соціально-

психологічних чинників перфекціонізму. Зазначено, що саме ЗМІ здійснюють 

функції трансляції культурних імперативів перфекціоністського характеру. 

Основними характеристиками зразків досконалості, які демонструються ЗМІ, є 

досягнення зовнішнього успіху пов’язаного з культом насолоди, культом 

щастя. Зазначено, що нові ресурси для психотерапевтичної та 

консультативної робот із пов’язаними з перфекціонізмом девіаціями, надає 

наративна психологія. Окреслено питання подальших досліджень образів 

досконалості в сучасному соціокультурному просторі. 

Ключові слова: перфекціонізм, перфекціоністська самопрезентація, 

нарцисизм, соціокультурний дискурс. 

 

Постановка проблеми. Внаслідок інформаційної революції та 

збільшення економічних і політичних можливостей сучасного українського 

суспільства, культ успіху та індивідуальних досягнень, сили та конкуренції, 

стали його істотними ціннісними тенденціями. Перфекціонізм (прагнення до 

досконалості) стає важливою характеристикою сучасної молодої людини, 

сприяє розвитку відповідальності, конкурентоспроможності та 

професіоналізму. Водночас, надмірно виражене, неадекватне реальній ситуації 

прагнення до раціональності, прагматичності, зовнішнього успіху може 

порушувати міжособистісні зв’язки та викликати труднощі в процесі соціальної 

адаптації. Дослідники зауважують, що внаслідок впливу соціокультурних 

факторів, перфекціонізм не є характерним атрибутом певного типу особистості, 

а може бути присутнім в структурі різних особистісних типів [3]. У зв’язку з 

чим, актуальним вважається дослідження впливу масс-медіа на формування 

перфекцоністських тенденцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В сучасній психологічній науці різні психологічні підходи містять розбіжні 

тенденції, щодо самого визначення поняття «перфекціонізм», його структури 

та чинників розвитку. Прихильники різних концепцій перфекціонізму, тією чи 

іншою мірою торкаються аспекту соціокультурної детермінованості цього 

феномену.  

В психоаналітичних та когнітивних концепціях перфекціонізму особлива 

увагу приділяється сімейним факторам розвитку даної особистісної риси 

(А. Бек, Д. Бернс, С. Дж. Блатт, А. Пахт, К. Хорні, Д. Хамачек). Проте 
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дослідники наголошують, що культивовані багатьох сучасних родинах, 

виступають як відображення ідей широкого соціуму [3]. 

Розглядаючи основним психологічним чинником перфекціонізму 

обдарованість, науковці не заперечують, що проявлені вже в ранньому 

дитинстві перфекціоністські тенденції, в подальшому підтримуються 

суспільними цінностями та стереотипами (К. Дабровські, Л.Данилевич, 

Б.Кларк, С. Петерс, Л. Сільверман, Дж. Штобер та ін.) [4]. 

В рамках психосоціального підходу феномен перфекціонізму пов’язано з 

«нарцисичними» тенденціями культури постмодернізму. Відповідно, у якості 

основного чинника перфекціонізму розглядається особливий соціокультурний 

дискурс сучасності, що зумовлює специфічні форми соціалізації, а саме культ 

досконалості, індивідуального успіху, культ сили та раціональності 

(С. Волікова, О. Соколова, Н. Гаранян, П. Тарханова, А. Холмогорова та ін.) [3; 

7]. Схожої думки дотримуються представники наративного підходу. Один із 

засновників наративної психотерапії Девід Епстон називає перфекціонізм 

прокляттям «бути розіп‘ятим на ідеї». Притаманний західній культурі дискурс 

прагнення до досконалості обумовлює ймовірність зараження «інфекцією-

перфекцією» скрізь [8]. 

Саме мас-медіа здійснюють функції трансляції культурних імперативів 

перфекціоністського характеру. Відтак, вважаємо за потрібне приділити увагу 

ролі мас-медіа у формуванні перфекціоністських тенденцій. 

Мета нашого дослідження: здійснити теоретичний аналіз проблеми 

впливу мас-медіа на формування перфекціоністських тенденцій. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Мас-

медіа мають чималі можливості впливати на спосіб життя особистості як суто 

інформаційно, так і за допомогою практичних зразків такого стилю життя. На 

думку І. Беха, сучасній молоді нав’язується модель поведінки, сутність якої 

полягає у розриві з теперішнім заради майбутнього, яке вбачається переважно 

в його «вестернізованому» варіанті [1, 215]. В. Дружинін визначає сучасний 

соціокультурний простір як «ринок стилів життя», де одним з найбільш 

рекламованих варіантів виступає «життя як досягнення». Людина, що прагне 

досягнень, нав’язує себе оточуючому світові, адже будь-яка її ціль знаходиться 

ззовні, а сам світ сприймається такою людиною крізь призму своєї цілі – в світі 

є лише засоби та перепони, люди корисні та некорисні, вороги та соратники, 

успіхи та невдачі [5, 59-75]. 

Задані соціумом напрямки самовдосконалення вкорінюються в свідомість 

молодих людей за допомогою агресивного впливу мас-медіа. Причому в 

зразках, що тиражуються ЗМІ, акцент робиться на зовнішніх атрибутах 

досягнень: матеріальному достатку, суспільному визнанні тощо [2; 3; 6]. 

Формула «Money. Power. Fame. Success.» поєднується з пропагуванням 

«легкого успіху» в нескінченно представлених в українському медіа-просторі 

російських серіалах. В якості зразків для наслідування пропонується ціла 

плеяда кумирів, що заохочує непомірно марнославні плани й одночасно робить 

їх нездійсненими. При цьому культ бути відомим поєднується з дефіцитом 
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поваги: спостерігається зміна «зірок», прискорений оберт «зірок другого 

сорту», чи зірок «на один сезон», яких очікує стрімке захоплення фанатів, а 

потім таке ж швидке забуття.  

Ще одним імперативом сучасної культури є міф про природну схильність 

людини бути щасливим, людина не має права бути нещасною, при цьому щастя 

так само підкоряється фетишистській логіці і вимагає видимих доказів [7]. 

Зокрема, відбувається фетишизація ідеального, молодого та сексапільного 

тіла, тілесне благополуччя являється синонімом щастя, активно рекламується 

ринок послуг спрямованих на трансформації та моделювання власної 

зовнішності [2; 7].  

О. Соколова вважає, що трансляція ЗМІ культурних імперативів 

нарцисичного характеру за якої культ досконалості перетворюється в масову 

гонитву за ідеалом, в нову манію чи залежність. При цьому йдеться не про 

справжнє прагнення до саморозвитку, а навпаки – про нав‘язливе 

ірраціональне бажання позбавитись від власного живого аутентичного, але ж 

не бездоганного Я, магічним шляхом оволодіння замість нього іншим Я, що 

позбавлене будь-яких слабкостей. Сучасна людина стає «хамелеоноподібною» 

чи готовою до зміни тілесних образів. Найбільш яскраво вищезазначені 

тенденції відображаються в феномені перфекціоністської самопрезентації 

(прагненні здаватись досконалим). Причому чим сильнішим є почуття сорому 

за потенційну ганьбу через викриття недосконалості – тим більш витончено 

виглядають маніпуляції задля збереження іміджу соціального Я [7]. 

В контексті розвитку медіа-культури молоді, задля оспорювання 

гнітючого впливу домінуючого дискурсу досконалості, видається корисним 

метод деконструкції, що активно використовується в наративній психології. 

Наративний практик може задавати запитання: звідки взялися очікування 

досконалості, яким необхідно відповідати; хто, на думку людини, поділяє 

перфекціоністські переконання; яка історія цих переконань і кому вигідно, аби 

людина підкорювала своє життя ідеї досконалості [8]. Таким чином, за рахунок 

усвідомлення впливу культурних наративів, відбувається розширення меж 

життєвих історій.  

Висновки 

Результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми свідчать, що 

прихильники різних концепцій перфекціонізму тією чи іншою мірою торкаються 

аспекту соціокультурної детермінованості цього феномену. 

Функції трансляції культурних імперативів перфекціоністського 

характеру здійснюють мас-медіа. Активно пропаговані досягнення зовнішнього 

успіху пов’язаного з культом насолоди та культом щастя, сприяють розвитку 

різноманітних форм руйнівної перфекціоністської самопрезентації, прагнення 

до створення та постійного шліфування «блискучого фасаду». 

Впровадження у систему медіа-освіти методів наративної психології 

сприятиме розвитку можливостей молоді самостійно інтерпретувати соціальну 

дійсність та вибору найбільш адекватних суспільним змінам стилів життя. 
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Потребує подальшого аналізу медіа-продукт, де представлена цінність 

прагнення до самовдосконалення та до індивідуальних досягнень пов‘язана із 

самоаналізом, працелюбством, духовним зростанням. 
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В статье предоставлен теоретический анализ проблемы влияния масс-

медиа на формирование перфекционистских тенденций. Осуществлен обзор 

исследований социокультурных детерминант перфекционизма. Определены 

социально-психологические факторы перфекционизма, прежде всего –

специфический социокультурный дискурс. Определено, что именно СМИ 

осуществляют функции трансляции культурных императивов 

перфекционистсткого характера. Основными характеристиками образцов 

совершенства, демонстрируемых масс-медиа, являются стремление к 

внешнему успеху, наслаждению. Обращено внимание на возможности методов 

наративной психологии в контексте медиа-образования, направленного на 

осознание негативных перфекционистских тенденций в культуре. Намечены 

вопросы дальнейших исследований образов совершенства в современном 

медиа-пространстве. 
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The paper presents a theoretical analysis of the impact of mass media on the 

formation of perfectionist tendencies. The research survey of the studies devoted 

to socio-cultural determinants of perfectionism has been done. The socio-

psychological factors of perfectionism, above all, a special social and cultural 

discourse of modernity have been defined. It is indicated that namely the media 

perform the functions of transmission of cultural imperatives that are often of 

perfectionist nature. The main characteristics of the samples of excellence that are 

demonstrated by the media are external success achievement at any price and 

promotion of success associated with the cult of pleasure. The value of the desire 

to self-improvement and individual achievements is isolated from the 

introspection, diligence, and spiritual growth accompanying them. The above 

mentioned tendencies are most clearly reflected in the phenomenon of 

perfectionist self presentation (desire to seem perfect). It is indicated that 

narrative psychology provides new resources for counseling and psychotherapeutic 

work associated with the perfectionism deviations. The question for further 

research images of perfection in modern social and cultural space is outlined. 

Key words: perfectionism, perfectionist self-presentation, narcissism, social 

and cultural discours. 
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Анотація. У статті наводиться статистика користування молодшими 

школярами різними видами медіапродукції, аналізуються переваги й 

привабливість. Висвітлюються педагогічні дослідження стосовно емоцій, які 

відчувають діти під час перегляду відеосюжету з привабливим персонажем, 

якого вони хочуть наслідувати. Розкриваються педагогічні умови формування 

в учнів критичного ставлення до медіа, якими вони користуються. 

Ключові слова: медіаресурси, маніпуляція, спосіб маніпуляції, 

віртуальний простір, вибір, самовизначення, віртуальне спілкування. 

 

Актуальність проблеми. Сучасні медіа мають колосальний вплив на 

виховання наших дітей. Насторожує те, що в дитячому житті вони займають 

важливе для них місце й задовольняють емоційні очікування й потреби. У чому 

проблема? Ситуація в інформаційному просторі не проста, діти не можуть там 

отримати відповіді, що є важливим? Як зауважує Норберт Больц, проблема в 

тому, що «Ми живемо серед інформаційної анархії і, звичайно, окрема людина 

вже не має змоги її контролювати, тому недовірливість – це зворотній бік такої 

поступовості – що більше інформації, то менше ми повинні її сприймати на віру. 

У нас проблема не інформації, а проблема орієнтації» [1, 44]. Медіа 

пропонують, а ми повинні навчати дітей відсіювати «шумове», негативне, 

агресивне заради збереження свого спокою, психічного стану. 

Мета та завдання дослідження. На основі інтегрування медіаресурсів у 

навчальні предмети, анкетування та опитування учнів дослідити: 

- статистику користування медіаресурсами молодшими школярами й 

потреби, які вони задовольняють; 

- роль медіапродукції в дитячому житті; 

- образ персонажа, який приваблює дітей, та їхній психічний стан під 

час перегляду відеосюжету; 
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- вплив інноваційних технологій на формування уяви про 

маніпулятивний вплив медіа на людину та критичного ставлення до 

них. 

Педагогічні дослідження. Кожного дня діти дивляться телевізор, 

користуються привабливою, незрозумілою, а частіше шкідливою інформацією 

з різних джерел. Із метою виявлення, якими медіаресурсами більше за все 

користуються школярі початкових класів, було проведено опитування 64 учнів 

четвертих класів. Анкетою передбачалося відповісти на питання: «Якими 

медіаресурсами частіше за все ви користуєтесь?» 100% відповіли – Інтернет-

ресурсами, 63% - телебаченням; 10% – більше читають дитячі журнали й лише 

3% - дитячі газети. 

На питання: «Для чого ви користуєтесь Інтернет-ресурсами і які ваші 

потреби вони задовольняють?» відповіді були такими: «Знайти що-небудь 

цікаве для себе (задоволення своїх нахилів)» – 48%, «Для розваги» – 40%; 

«Знайти ровесників для спілкування» – 24%, відшукати матеріали для 

домашнього завдання або пізнати щось нове –12%. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що в молодших школярів є потреба 

в розвагах, спілкуванні з однолітками – це й природно для такого віку. 

Насторожує інше: вони задовольняють ці потреби віртуально, через Інтернет, 

який віддалений від соціального устрою дитячого життя, і інтерес не 

контролюється дорослими. 

Не менше цікавими є відповіді на питання «Яку роль виконує книга?». Для 

6% – джерело для довідок, 36% – пізнання життя ровесників; 24% – 

фантастика та пригодницькі оповідання, 34% – відшукують ребуси або 

гумористичні замітки в журналах «Колосок», «Барвінок», «Пізнайко», 

«Малятко». Виявляється, що для більшості дітей література є джерелом 

задоволення розваг та пізнання життя ровесників – це є небезпечним 

чинником, який може відіграти негативну роль при встановленні комунікації в 

реальному житті. Про небезпечну функцію моралізаторства медіа доводить 

Н. Больц: «…мас-медіа не інформують, вони розбурхують. І те, що потім 

накопичується як інформація, породжує те, що соціальний філософ Арнольд 

Гелен назвав колись добре проінформованою відірваністю від життя» [1, 69]. 

Третє питання, на яке відповідали четверокласники, було таким: «Які 

програми телебачення частіше за все ви дивитесь?» – 21% школярів дивляться 

гумористичні передачі для дорослих, 9% – дитячі фільми, в основному це Гаррі 

Поттер, 6% – цікавлять новини, реаліті-шоу, мультфільми (Смішарики, 

Фіксики). Як бачимо, діти споживають сумнівну, низькопробну, незрозумілу й 

навіть агресивну медіапродукцію, яка не сприяє вихованню морально-етичних 

норм поведінки, імовірніше за все вона може лише ставати причиною 

несподіваних асоціальних учинків. 

Цікавим виявилися відповіді на питання: «Що саме приваблює в названих 

медіаресурсах?» 18% дітей приваблює все, що викликає позитивні емоції, 15% 

– життя однолітків, 6% – магія, 38% – те, що надає можливість мріяти та 

фантазувати, 23% – різне. Такі відповіді вказують на те, що діти, які віддалені 
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від реального життя, свої природні потреби в позитивних емоціях, мріях, 

фантазіях задовольняють через віртуальність, яка не підконтрольна дорослим, 

а моральні, естетичні, духовні виміри не є домінуючими. 

Отже, проведені дослідження свідчать, що всі діти користуються 

медіаресурсами, захоплюються сумнівними персонажами, які стають їхніми 

кумирами (Гаррі Поттер, Смішарики, Фіксики), і вони хочуть їх наслідувати. 

Небезпечним є й те, що в період зростання, коли дитина повинна активно 

набувати впевненості у своїх можливостях і вміннях працювати, учитися 

любити близьких, берегти природу, її соціальний досвід наповнюється 

медіапродукцією, яка заповнює дитячий життєвий простір сумнівною 

віртуальністю, і вона цей віртуальний простір сприймає як даність, не маючи 

можливості критично оцінювати та співвідносити з умовами реального життя, 

при цьому дитяча література, яка підконтрольна дорослим, не займає 

належного місця в пізнавальному просторі дитини. 

Педагогічні умови вирішення проблеми. Відсторонити дитину від 

медіа не можливо та й не потрібно в умовах, яких вона зростає. І тому ще в 

молодшому віці школярі повинні отримувати уявлення про ціннісні настанови 

користування медіазасобами. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

формування в учнів навичок критичного сприйняття медіа й самовизначення у 

відношенні до її продукції. 

Педагогічна ідея полягає в інтегруванні в навчальні предмети «Читання», 

«Основи здоров′я» медіаресурсів, якими користуються діти, і на основі 

технологій розвитку критичного мислення створювати умови для формування 

в них уявлення про маніпуляцію, способи маніпулювання, умінь робити вибір 

на користь позитиву та збереження свого психічного здоров'я. 

Формування усвідомленого сприйняття поняття «маніпуляція» можна 

здійснювати вже в другому класі. Для цього учням пропонується із наведених 

висловлювань відібрати ті, які, за їх поглядом, найбільше відображають їхнє 

ставлення до повідомлень: 

1. Із повідомлення виділяю корисну для себе інформацію. 

2. Щиро сприймаю будь-яке інформаційне повідомлення. 

3. Подана інформація викликає непорозуміння. 

4. Інтуїтивно відчуваю, що подана інформація не відповідає реальним 

умовам життя. 

Із 32 учнів класу 14 відібрали висловлювання 1,4. – це означає, що вони 

інтуїтивно, лише в деякій мірі оцінюють медіаповідомлення, 18 – відібрали 2,3 

– це ті, які мають схильність до маніпулятивного впливу. 

Сучасні медіа забезпечують нас готовою продукцією і «…проблеми 

випливають не з браку знань, а з браку орієнтації» [1, 44]. ЗМІ поширюють 

аргументи, чутки, відомості, правдиву і неправдиву інформацію з метою 

пропаганди й маніпулятивного впливу на свідомість людей. Ефективність 

маніпуляції залежить від форми подачі повідомлень – це листівки, реклама, 

зображувальні повідомлення про події. Уява про способи маніпуляції 

формується в учнів за допомогою кадрів 1, 2 [5, 28]. Їм пропонується 
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відповісти на питання: «Яке із зображень є інформаційним і не має наміру будь 

у чому переконати?» Усі учні визначили правильно, яке зображення є 

інформаційним, а яке привабливим. «Що приховано в першому кадрі й для 

чого?» Відповіді були такими: «У першому кадрі приховано, що відбувається, 

коли й де». Приховано тому, що насправді подія звичайна, не вражаюча. 

 

    

Кадр 1                                                    Кадр 2 

 

Таким чином, молодші школярі усвідомлюють найпростіший спосіб 

маніпуляції й набувають першого досвіду критично оцінювати повідомлення й 

переконуються, що інформація може бути недостовірною. Потім можна 

запропонувати уявити себе в центрі, а навколо – джерела інформації, якими 

користуються, і позначити ті, з яких вони отримують недостовірну інформацію 

(рис. 2). 

 

  

   

Рис. 2. Статистика джерел, які, за визначенням дітей, надають недостовірну інформацію 

 

 

Статистика змушує насамперед замислитися батькам, чому діти, не 

довіряючи Інтернету, однокласникам, усе ж таки віддають їм перевагу в 

спілкуванні. 
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Психологи застерігають, що медіа потужно впливають на думки, почуття 

та свідомість людини. Персонажі фільму Гаррі Поттер, якими захоплюються 

діти, демонструють модель поведінки, якій притаманно насильство, 

жорстокість, агресія, байдужість та зневага до слабшого, їхня мова строката 

жаргонними словечками. У фільмі ніхто не карає за вбивство, не висміює погані 

манери, не засуджує зневагу до інших. Пропонуючи учням такого роду 

відеосюжет з цього фільму, установку даю на спостереження за діями 

персонажів і передавання емоцій, які виникають під час перегляду. Із 

переліку емоцій (радість, симпатія, довіра, спокій, лють, страх, заздрість, 

незадоволення) складаються кошики – «Кошик позитивних емоцій» (рис. 3), 

та «Кошик негативних емоцій» (рис. 4). 

 

 
Рис. 3 Кошик позитивних емоцій 

 

Отже, у 70% дітей персонажі з сумнівною поведінкою, без моральних 

устоїв викликають симпатію й спокій, близько 50% – радість і довіру. 

 

 

  

Рис 4. Кошик негативних емоцій 

 

Поряд із позитивними почуттями близько 71 % дітей відчувають злість, 

незадоволення й страх. Саме через емоції ми можемо оцінити, у якому 

психічному стані перебувають діти під час перегляду подібних фільмів. Що 

цікаво, на питання «Кого ви вважаєте добряком?» – 88% відповіли Гаррі 
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Поттера, 12 вагаються. Отож у більшості дітей спаплюжене уявлення про 

доброту, вона в них асоціюється з приниженням, покірливістю, при відсутності 

доброзичливості, щирості й моральних цінностей. Об'єднавшись у 

групи «Добряк» і «Агресор», учні добирають із переліку характеристик 

поведінки (щирий, веселий, нахабний, нервозний, нетерпимий, істеричний, 

доброзичливий, надійний) ту, яка притаманна агресору і добряку, і 

прикріплюють її біля відповідного персонажа (рис.5). 

 

  

Рис. 5. Поведінки персонажів, складені групами 

Після обговорення поведінки персонажів кожному пропонується 

уявити себе поруч із агресивною (доброю)людиною й передати відчуття, 

думки, психологічний стан. Результати обговорення презентуються, і кожний 

учень заповнює пропуски в реченнях, які вони отримують на окремому аркуші. 

Я хотів би спілкуватися з_________. Хочу бути схожим на ____________ тому, 

що поруч з такою людиною _____________. Буду намагатися дивитися фільми 

_______________, щоб отримувати _________________ емоції й 

____________________ здоров′я.  

Заповнені речення прикріплюють до обраного персонажа. 100% хочуть 

бути поряд з добряком. Така робота з відеосюжетом, який їх захоплює, 

дозволяє учням визначитися в розумінні доброти, агресії й зробити свій вибір. 

У повсякденному житті діти стикаються з оголошеннями, рекламою, 

інформаційними повідомленнями, які впливають на формування в них 

уявлення про модель сучасного світу, соціальні відносини. О. Пометун 

зазначає «Провідне місце в рекламі і пропаганді посідають засоби масової 

інформації. За їхніми шаблонами чимало людей виховують дітей, одягаються, 

лікуються, худнуть, вибирають покупки й взірці для наслідування…» [7, 46]. 

Стосовно інформації О. Пометун, І. Сушко, І. Баранова зауважують: «У 

суспільстві змінюються не лише можливості, а й вимоги до людини. Особливу 

цінність становлять ті, хто озброєний знаннями інформаційних технологій, уміє 

здобувати інформацію та працювати з нею» [7, 35]. Сьогодні однією з 

найважливіших функцій сучасного вчителя є створення умов для розвитку 

критичного мислення, пошуку життєвих цінностей, смислів серед стереотипів, 

моделей інформаційних потоків мас-медіа. 



 

76 

Формувати навички критичного осмислення медіаповідомлень можливо на 

основі коментарю до новин. Для цього клас об'єднується в групи «Цікава», 

«Вражаюча» й кожна група завчасно добирає (вирізає з газет) вражаючу й 

цікаву новини. На уроках читання ці новини прикріплюється на дошці. Потім 

кожен учень відповідної групи готує свій коментар до новини. 

 

 

Новина 

(вражаюча, цікава) 

Коментар. Чому записано саме цю новину? 

Про що вона змушує замислитися?  

  

  

 

  

 

Після обговорення коментарів учні відповідають на питання: «Що є факт, 

а що – ставлення?», «Що цінніше для психічного здоров'я людини: факт чи її 

особисте ставлення?» Створюючи умови осмислення інформаційних 

повідомлень, дитина визначається в ціннісних аспектах збереження психічного 

здоров'я – власне ставлення. 

Висновок. У традиційній системі навчання інформація передається від 

учителя до учня, на основі якої відбувається спільне емоційне переживання, 

формування уяви про добро і зло, набуття соціального досвіду. 

Нині процес формування й розвитку особистості відбувається не тільки на 

уроках, а й під впливом медіа (кіно,телебачення, Інтернет). Дитина має змогу 

отримувати інформацію про світ дорослих, зразки спілкування, норми 

соціальної поведінки, які частіше віддалені від морально-етичних норм 

поведінки. Нове явище інформаційного суспільства руйнує традиційні способи 

входження дитини у світ. Медіа своїм віртуальним світом впливає на емоційний, 

інтелектуальний розвиток дитини, її психіку. 

Наше завдання – навчати дітей критично ставитися до інформаційних 

повідомлень, розрізняти подію й ставлення, виховувати здатність розуміти 

реальність, «аби не стати жертвами маніпуляції, яка є …не насильство, а 

спокуса» [3]. 
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В статье предоставляется статистика использования младшими 

школьниками различных видов медиапродукции, анализ предпочтений. 

Освещаются педагогические исследования эмоций, которые испытывают дети 

во время просмотра видеосюжета с привлекательным персонажем, которому 

они хотят подражать. Раскрываются педагогические условия формирования в 

учащихся критического отношения к медиа, которыми они пользуются. 

Ключевые слова: медиаресурсы, манипуляция, способ манипуляции, 

виртуальное пространство, выбор, самоопределение, виртуальное общение. 

 

The article shows the statistics of using different kinds of media resources by 

junior students, their preferences and what attracts them. The pedagogical studies 

of emotions, which children suffer during viewing an attractive character, who they 

want to be like, are illustrated. The pedagogical conditions for formation students’ 

critical attitude to media, which they use, are shown. 

Key words: media resources, manipulation, way of manipulation, virtual 

space, choice, self-determination, virtual communication. 
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Юлія Волкова, Тетяна Нич  

 

ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ПРЕДМЕТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті порушено проблеми створення в системи медіаосвіти дітей та 

шляхи інтеграції медіаосвіти в навчально – виховний процес початкової школи; 

наведено приклади підготовки дітей до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою медіа, формування в них медіаобізнаності, 

медіаграмотності й медіакомпетентності. 

Ключові слова: медіаграмотність; медіаосвіта; медіа продукція. 

 

Процес отримання інформації є невід’ємною складовою нашого життя. 

Відповідно до проекту нового базового Закону «Про освіту» ключовими для 

Нової української школи визначено 10 ключових компетентностей, одна з яких 

інформаційно-цифрова. Вона зокрема, передбачає впевнене, критичне 

застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні. Тому задача сучасної школи – не лише підготувати 

дитину до життя в умовах сучасного інформаційного суспільства, але й навчити 

розуміти й усвідомлювати наслідки впливу медіа на психіку людини, на її життя 

в цілому, навчити її захищатися від сприйняття різної негативної інформації. 

Саме впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес сприятиме 

розв’язанню проблеми підготовки людини до спілкування із засобами масової 

комунікації під час соціалізації, а це у свою чергу дозволить, по-перше, 

захистити дітей від потенційно шкідливих ефектів медіа, по-друге, виховати 

такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, 

використовуючи засоби масової комунікації. 

У 2014 році в Ізюмській гімназії №1 розпочата дослідно – 

експериментальна діяльність за напрямком «Науково-методичні засади 

впровадження медіаосвіти в систему навчально – виховної роботи закладів 

освіти. Інтеграція медіаосвіти в предмети початкової школи». Об’єктом 

дослідження є учасники навчально-виховного процесу, а саме: учні та їхні 

батьки і педагоги. Предметом дослідження є модель організації системи 

шкільної медіаосвіти, інтеграція медіаосвіти в предмети початкової школи. 

Мета дослідження: експериментальне дослідження медіаосвітніх інноваційних 

технологій та їх інтеграція в предмети початкової школи. Однією з поставлених 

задач є експериментально апробувати та впровадити науково-методичний 

супровід (навчальні посібники) для формування та розвитку медіакультури у 

дітей молодшого шкільного віку та забезпечити підготовку учнів початкової 

школи до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем 

шляхом формування їх медіакомпетентності. 

Після вивчення та аналізу наукових і науково-практичних літературних 

джерел з питань медіаосвіти, творчою групою вчителів нашої гімназії було 

вирішено обрати напрямком даної роботи – інтегрування медіаосвіти в предмет 
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«Літературне читання». Для реалізації практичного аспекту експерименту 

творча група працює над створенням каталогу електронних ресурсів кращого 

педагогічного досвіду, та впроваджує програму курсу «Основи 

медіаграмотності» в навчальний процес.  

 



 

Місце курсу «Основи медіаграмотності» в програмі «Українська мова. Навчання грамоти» 

 

№ 

з/п 

Зміст 

навчального 

матеріалу курсу 

навчання 

грамоти 1 клас 

Тема та зміст 

навчального 

матеріалу 

програми 

«Основи 

медіаграмотнос

ті» 

Державні вимоги 

щодо рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів з 

предмету навчання 

грамоти 

Форми роботи 
Очікувані 

результати 

Матеріали до 

уроку 

1. Закріплення 

знань про 

речення. Робота 

з дитячою 

книжкою. 

Українська 

народна казка 

«Ріпка». 

Слухання і 

розповідь 

казки. Коротка і 

повна відповіді 

на запитання. 

Складання 

речень заданої 

будови 

 (урок №5) 

Історія 

мультиплікації 

Як починалась 

українська 

мультиплікація. 

Мультфільм 

«Ріпка». 

Анімація як вид 

кіно. Поняття 

про екранні 

мистецва, 

глядацьку 

аудиторію 

виокремлює речення 

з мовного потоку; 

розуміє їх зміст, 

складає речення, з 

допомогою вчителя 

аналізує їх за 

кількістю слів. 

 

Робота з 

дитячою 

книжкою  

Перегляд 

мультфільму.  

Бесіда за 

змістом казки. 

Аналіз і 

порівняння 

ілюстрацій та 

мультфільму, 

пошук 

спільного. 

 

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

культури і 

традицій 

України, 

критичного 

мислення, вміння 

відрізняти 

книжку для 

дитини від книги 

для дорослого за 

зовнішнім 

виглядом, 

відрізняють 

екранне 

мистецтво від 

анімації. 

Мультфільм 

«Ріпка» 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

1uKf6299-c    

http://kazkar.info/p

ubl/ripka/1-1-0-20  

http://www.youtub

e.com/results?searc

h_query=%D1%80

%D1%96%D0%BF

%D0%BA%D0%B0

&sm=3  

«Ріпка» 

: Украинская 

народная сказка 

Видавництво: Весе

лка 

Рік видання: 1989 

https://www.youtube.com/watch?v=A1uKf6299-c
https://www.youtube.com/watch?v=A1uKf6299-c
https://www.youtube.com/watch?v=A1uKf6299-c
http://kazkar.info/publ/ripka/1-1-0-20
http://kazkar.info/publ/ripka/1-1-0-20
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3
http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B0&sm=3


 

2. 

 

Розширення 

уявлень дітей 

про слово та 

речення. 

Практичне 

ознайомлення зі 

словами — 

назвами ознак 

предметів, 

протилежними 

за значенням. 

Бесіда на тему 

«На городі». 

(урок 7) 

 

Види 

мультиплікації 

(лялькова, 

мальована, 

пластилинова) 

Рух на екрані. 

Кіно як 

"рухоме" 

зображення. 

Вигляд героя в 

кіно (анімації): 

рух, жести, 

міміка. 

Відмінність 

статичного та 

рухомого 

зображень 

має уявлення про 

номінативну роль 

слова; розрізнює 

назви істот і неживих 

предметів; розпізнає 

слова – назви ознак, 

дій, ставить до них 

питання з допомогою 

вчителя; 

виокремлює речення 

з мовного потоку; 

розуміє їх зміст, 

складає речення, з 

допомогою вчителя 

аналізує їх за 

кількістю слів. 

 

Бінарний урок 

(навчання 

грамоти+трудов

е навчання) 

Перегляд двох 

мультфільмів, 

створених у 

різних 

техніках.. 

Вікторина "Хто 

це?" (за 

зображенням 

героя назвати 

мультфільм, 

визначити 

техніку 

створення: 

ляльковий, 

мальований). 

Створення 

власного 

фрагменту 

мультфільму 

(пластилін) 

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

культури і 

традицій різних 

країн світу 

(національний 

одяг, національні 

страви), 

критичного 

мислення, 

створення 

власної медіа 

продукції. 

Мультфільм 

«Ходить гарбуз по 

городу» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

g_0iuPR0VY 

https://www.youtu

be.com/watch?v=b

YbDnvu6Nu0 

3. Буква и. 

Розвиток 

зв’язного 

мовлення. 

Формування 

Мальований 

мультфільм 

"Капітошка" 

(1980, УРСР, 

Київнаукфільм) 

впізнає і розрізнює 

букви на позначення 

голосних і 

приголосних звуків  

Перегляд і 

аналіз 

мультфільму. 

Гра "Крилаті 

фрази з 

Формування 

початкових умінь 

аналізу 

медіатексту. 

"Щоб мене 

Мальований 

мультфільм 

"Капітошка" (1980, 

УРСР, 

Київнаукфільм) 

https://www.youtube.com/watch?v=4g_0iuPR0VY
https://www.youtube.com/watch?v=4g_0iuPR0VY
https://www.youtube.com/watch?v=4g_0iuPR0VY


 

поняття про 

мовлення як 

засіб впливу на 

поведінку 

людей 

(урок 36)  

Формування 

початкових 

умінь аналізу 

медіатексту. 

"Щоб мене 

боялись, щоб 

не 

насміхались!" 

Веселі пісні 

Капітошки та 

його 

товариський 

характер  

читає прямі склади 

типу «ПГ», «П´Г» 

розповідає, про що 

мовиться у тексті, 

який 

прослуховується 

 співпереживає з 

дійовими особами у 

процесі слухання 

тексту 

виконує навчальні та 

ігрові дії відповідно 

до прослуханої 

інструкції. 

мультфільмів 

про дружбу". 

Вікторина за 

улюбленими 

героями казок, 

обговорення 

вчинків героїв 

мультфільму. 

Інтерактивна 

вправа «Займи 

позицію» 

боялись, щоб не 

насміхались!" 

Веселі пісні 

Капітошки та 

його 

товариський 

характер (саме 

Капітошка 

показує Вовчику, 

що йому краще 

бути радісним і 

добрим, аніж 

сумним і злим.) 

Характеристика 

вчинку героя, а 

не його 

особистості. 

Формування 

критичного 

мислення,розвит

ку зв’язного 

мовлення . 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

T7RQ0QFU78 

4. Закріплення 

знань про букви 

П, п («пе»), їх 

звукове 

значення. Казка 

«Котик і 

Півник» 

Ляльковий 

мультфільм 

"Котик і Півник" 

Перегляд і 

аналіз 

мультфільму. 

Формування 

розповідає, про що 

мовиться у тексті, 

який 

прослуховується 

 співпереживає з 

дійовими особами у 

Інтегроавний 

урок 

(навчання 

грамоти+основи 

здоровя) 

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

дружби, 

взаємодопомоги.  

Мультфільм "Котик 

і Півник" 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

S17f8sVgmQ 



 

(урок86 ) початкових 

умінь аналізу 

медіатексту. 

процесі слухання 

тексту 

виконує навчальні та 

ігрові дії відповідно 

до прослуханої 

інструкції. 

 Перегляд і 

аналіз 

мультфільму. 

Обговорення, 

еврістична 

бесіда  

«Сам удома»  

Вправи на 

встановлення 

відповідності 

(Яка ілюстрація 

казки відповідає 

зображеному 

життєвому 

фрагменту?) 

5. Закріплення 

знань про 

вивчені букви. 

Текст «У 

зоопарку» 

(урок 103) 

Закордонні 

прототипи 

анімаційних 

персонажів 

мультфільму 

"Чебурашка і 

Крокодил Гена" 

Порівняльна 

характеристика 

мультфільмів на 

основі 

застосування 

технології 

критичного 

розповідає, про що 

мовиться у тексті, 

який 

прослуховується 

 співпереживає з 

дійовими особами у 

процесі слухання 

тексту 

виконує навчальні та 

ігрові дії відповідно 

до прослуханої 

інструкції 

відтворює за зразком 

інтонацію речень, 

Робота в групах 

за методикою 

«Кола Вена» 

(порівняння 

образів 

мультиплікаційн

их герїв)  

Формування 

критичного 

мислення. 

Формування 

початкових умінь 

аналізу 

медіатексту. 

Мультфільм 

"Чебурашка і 

Крокодил Гена" 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

MHFMdAaBTQ 



 

мислення. 

Шведська 

версія 

мультфільму 

"Крокодил 

Гена": Дрюттен 

– це наш 

Чебурашка. В 

англійському й 

американськом

у прокаті 

головний 

персонаж 

отримав ім’я 

Топл 

(«Topple»), 

німці знають 

його як 

Куллерьхена 

(«Kullerchen») 

або Плумпса 

(«Plumps»), а у 

Фінляндії 

невідомого 

звіра іменують 

Муксіс 

(«Muksis»).  

різних за метою 

висловлювання  

формулює запитання 

за змістом 

прослуханого тексту 

чи іншим джерелом 

інформації 

відповідає на 

поставлене 

запитання; 

 

6. Повторення 

вивченого про 

Проект. 

"Створюємо 

розповідає, про що 

мовиться у тексті, 

Інтерактивна 

вправа 

Формування 

критичного 

Мультфільм 

«Верните Рекса» 



 

букви Б, б 

(«бе») та звук 

[б]. Текст 

«Великі друзі» 

(урок 112) 

сценарій 

мультфільму 

про дружбу". 

Скринька 

бажань. Який 

мультфільм діти 

хотіли би 

створити. Хто 

створює 

мультфільми. 

Поняття 

"медійні агенції" 

який 

прослуховується 

 співпереживає з 

дійовими особами у 

процесі слухання 

тексту 

виконує навчальні та 

ігрові дії відповідно 

до прослуханої 

інструкції 

відтворює за зразком 

інтонацію речень, 

різних за метою 

висловлювання  

формулює запитання 

за змістом тексту чи 

іншим джерелом 

інформації 

відповідає на 

поставлене 

запитання; 

 

«Передбачення, 

або, що буде 

далі». Перегляд 

початку 

мультфільму  

«Верните 

Рекса», 

створення 

власного 

продовження 

відомої історії.  

мислення. 

Формування 

початкових умінь 

аналізу 

медіатексту. 

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

дружби, 

взаємодопомоги.  

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

h9T0VJ7Jek 

Дитячі журнали (5 год) 

7. Наша мова. 

Робота з 

дитячою 

періодикою. 

Пізнавально – 

ігрове видання 

Розглядаємо 

обкладинку. 

"Яблунька" – 

пізнавально – 

ігрове видання 

для дітей. 

практично розрізняє, 

називає структурні 

елементи дитячої 

книжки: обкладинка, 

корінець, сторінка 

виділяє, показує на 

Вікторина 

"Пізнай 

журнал по 

обкладинці» 

Робота в 

групах 

Формування 

критичного 

мислення. 

Формування 

початкових умінь 

аналізу 

«Яблунька» 

Пізнавально-

розважальне 

видіння для дітей 

Видавництво: Дім, 

сад, город 



 

для дітей 

«Яблунька». 

Українська 

народна казка 

«Рукавичка»  

(урок 183) 

 

 

  

обкладинці та в 

середині книжки 

назву (заголовок) 

твору, прізвище 

письменника, 

ілюстрації правильно 

називає книжку 

(твір): спочатку 

прізвище 

письменника, потім 

назву (заголовок) 

розглядає дитячу 

книжку (ілюстрації, 

назву, прізвище 

письменника); 

висловлює 

припущення (кілька 

слів), про що може 

розповісти ця 

книжка практично 

розрізняє дитячі 

періодичні видання: 

газету, журнал 

правильно називає 

1-2 дитячі журнали; 

(пальчиковий 

театр). 

Лялькова 

вистава. 

періодичних 

видань. 

Знайомство з 

рубриками 

журналів.  

8. Слова 

ввічливості 

Скажи людині: 

"Доброго дня!" . 

Дитячий 

журнал 

"Пізнайко" 

практично розрізняє, 

називає структурні 

елементи дитячої 

книжки: обкладинка, 

Інтерактивна 

вправа 

«Асоціативни

й кущ». 

 Вивчення та 

засвоєння слів 

ввічливості; 

формування 

"Пізнайко"  

Дитячий 

міжнародний 

журнал 



 

Знайомство з 

дитячим 

журналом 

«Пізнайко». 

Створення 

коміксу. 

(урок 208) 

корінець, сторінка 

виділяє, показує на 

обкладинці та в 

середині книжки 

назву (заголовок) 

твору, прізвище 

письменника, 

ілюстрації 

правильно називає 

книжку (твір): 

спочатку прізвище 

письменника, потім 

назву (заголовок) 

розглядає дитячу 

книжку (ілюстрації, 

назву, прізвище 

письменника); 

висловлює 

припущення (кілька 

слів), про що може 

розповісти ця 

книжка практично 

розрізняє дитячі 

періодичні видання: 

газету, журнал 

правильно називає 

1-2 дитячі журнали ; 

Робота в 

групах. Обмін 

інформацією. 

Створення 

власної медіа 

продукції ( 

коміксу).  

 

критичного 

мислення. 

старших. 

Формування 

початкових умінь 

аналізу 

періодичних 

видань. 

Знайомство з 

рубриками 

журналів.  

 

9. «Моє дозвілля». 

Робота з 

Сайт дитячого 

журналу 

розрізнює види 

письма: друкованого, 

Форма роботи 

– 

Формування 

ціннісного 

 



 

дитячою 

періодикою. Які 

бувають 

видання. Нові 

медіа. 

(урок 214) 

«Пізнайко». 

Онлайн ігри для 

дітей. Нові 

медіа. 

Комп’ютерні 

ігри (загальні 

поняття), ігри 

онлайн. 

Формування 

початкових 

умінь аналізу 

медійних 

повідомлень, 

зокрема 

комп’ютерних 

ігор онлайн. 

рукописного, 

малюнкового; 

розуміє їх значення 

для спілкування між 

людьми на відстані й 

у часі добирає і 

записує (за 

допомогою вчителя) 

назву малюнка; 

складає, записує 

(самостійно та з 

допомогою вчителя) 

речення за 

ілюстраціями, 

навчальною 

ситуацією, створеною 

вчителем 

бібліотечний 

урок.  

ставлення до 

здоров’я, до 

дослідницької 

діяльності, 

самоосвіти, 

самовиховання, 

поваги до іншої 

людини 

10. Підсумковий 

урок. Урок-

проект «Я у 

світі МЕДІА» 

(урок 223) 

Проект 

«Обираємо 

улюблений 

журнал». 

розрізнює види 

письма: друкованого, 

рукописного, 

малюнкового; 

розуміє їх значення 

для спілкування між 

людьми на відстані й 

у часі 

добирає і записує (за 

допомогою вчителя) 

назву малюнка; 

Інтерактивна 

вправа 

«Займи 

позицію» 

(обираємо 

улюблений 

журнал).  

Робота в 

групах. 

«Захист» 

журналу 

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

самоосвіти, 

самовиховання. 

Вміння доводити 

власну думку і 

робити свідомий 

вибір. 

 



 

складає, записує 

речення за 

ілюстраціями, 

навчальною 

ситуацією, створеною 

вчителем 
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 В статье затронуты проблемы создания в Украине системы 

медиаобразования детей и молодежи и пути интеграции медиаобразования 

в учебно-воспитательный процесс начальной школы; приведены примеры 

подготовки детей к безопасному и эффективному взаимодействию с 

современной системой медиа, формированию у них медиаграмотности и 

медиакомпетентности. 

 Ключевые слова: медиаграмотность. медиаобразование, 

медиапродукция. 

 

The problems of creation the media education for children and youth in 

Ukraine and the ways of integration the media education in educational process 

of primary school are risen in this article. The examples of preparation the 

children to safe and effective interaction with modern media system, the 

formation of mediaevalist, mediaremote and media competence are also given.  

 Keywords: media literacy, media education, media pedagogy, media 

product. 

 

 

 

  



  

 

92 

Валерія Голощапова  

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  

В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM І МЕДІАОСВІТИ 

 

У статті висвітлюються можливості STEAM і медіаосвіти для розвитку 

особистості дитини на прикладі долучення учнів початкової школи до роботи 

над створенням мультфільму. 

Ключові слова: STEAM-освіта, медіаосвіта, співробітництво, 

комунікативність, творчість, критичне мислення, мультфільм, розвиток, 

особистість, дитина. 

 

Нові тенденції в розвитку освіти України обумовлені демократизацією 

держави, яка вимагає появи діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо 

і духовно розвинених громадян. Кожна дитина приходить у цей світ, щоб 

творити своє життя, знайти себе, вона по-своєму неповторна. Здібності, які 

виявляє дитина, залежать від її психолого-фізіологічних особливостей, 

соціального оточення, сім’ї та школи.  

Сьогодні ми маємо посилено розвивати компетенції своїх учнів в 

науково-технічному напрямі, оскільки про те, що зараз усе пов’язано з 

технологіями відомо всім. Це спонукає нас до впровадження комплексного 

міждисциплінарного підходу з проектним навчанням. Саме це об’єднує 

STEAM-освіту (абревіатура від англійських слів Science, Technology, 

Engineering, Arts, Math, що в перекладі означає наука, технології, інженерія, 

мистецтво та математика), яка вчить жити в реальному швидкозмінному світі, 

вміти реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою творчою 

особистістю [4], та медіаосвіту, яка передбачає всебічну підготовку дітей і 

молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності й медіакомпетентності 

відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, щоб захистити 

їх від потенційно шкідливих ефектів медіа, а також виховати такого 

споживача медіа, який міг би ефективно задовольняти свої інтереси, 

використовуючи як традиційні, так і новітні засоби масової комунікації [3]. 

Раннє залучення учнів до STEАM і медіаосвіти може підтримати не 

лише розвиток креативного мислення та формування компетентності 

дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває 

такі навички, як співробітництво, комунікативність і творчість. 

Уміння працювати в команді є дуже важливою життєвою навичкою, 

оскільки така робота вимагає від учасників не тільки різноманітних 

міждисциплінарних знань, а й спільного розв’язання складних завдань для 

досягнення кінцевого результату, тому ми наголошуємо на співробітництві. 

Крім того, щоб досягти кінцевого результату необхідно навчитися 

знаходити можливості для спілкування «один на один» і «один-до-багатьох», 

а також спільну мову, бути тактовним, толерантним, а це сприятиме 
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продуктивній спільній роботі і зміцненню авторитету не тільки вчителя, а 

кожного учасника команди, тому ми говоримо про комунікативність. 

І STEАM-освіта, і медіаосвіта створюють умови для розвитку творчих 

здібностей дитини, допомагають їй розкритися, а ««креатив» може вдихнути 

нове життя в будь-який науковий і технологічний проект, показати його ще 

не розкриті можливості» [4], тому творчість є дуже важливою, бо творча 

людина здатна в буденних речах бачити щось незвичне і спроможна до 

винаходів.  

Ураховуючи те, що впровадження в навчально-виховний процес 

методичних рішень STEАM і медіаосвіти дозволить сформувати в учнів 

найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця, ми 

спробували об’єднати ці дві інноваційних форми освіти, запровадження 

яких, у першу чергу, дозволить розвинути в учнів критичне мислення, уміння 

побачити проблему; здатність до конкретизації або синтезу; гнучкість як 

уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї позиції; 

оригінальність, відхід від шаблону; відчуття гармонії в організації ідеї. 

Одним із аспектів медіатворчості є робота над створенням 

мультфільмів.  

Ідея запропонувати своїм учням створити мультфільм виникла після 

навчання 26-30 серпня 2016 р. у літній школі анімації, яка проходила в 

межах фестивалю «Кіномедіа», де я мала змогу ознайомитися з різними 

техніками створення мультфільмів. 

Заняття анімацією – це великий спектр різноманітних за формою і 

змістом робіт, який передбачає проектну діяльність. Під час створення 

мультфільму дитина вчиться працювати з інструментами (пензликом, 

олівцями, різальними інструментами, фотоапаратом), знайомиться з 

властивостями та можливостями різноманітних матеріалів (пластиліном, 

піском, фарбами, крейдою, пастеллю, кольоровим папером, дротом, 

ґудзиками тощо), освоює різні види технік художніх робіт, а також здобуває 

перші навички сучасних мультимедійних технологій [1, 27]. Головне – 

здобуває досвід роботи в колективі та колективної творчості. Працюючи над 

створенням мультфільму, діти відкривають для себе таїну його появи на світ, 

а знімальний майданчик стає для них розвивальним середовищем і місцем 

для самореалізації, розвитку творчих здібностей, комунікативної 

компетентності тощо. 

Організуючи роботу над створенням мультфільму, ми спиралися на такі 

дидактичні принципи [2]: 

- принцип самовизначення учнів, який передбачає свідоме вибір і 

долучення до запропонованих педагогом проектів і занять, які 

супроводжуються організаційною, інформаційною, педагогічною, 

психологічною та валеологічною підтримкою самовизначення учнів; 

- принцип урахування вікових особливостей, пізнавальних 

інтересів учнів, коли педагог пропонує учням для вибору тематику проектів, 

які відповідають віку дітей і результатам попередньої діагностики їх інтересів 
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і пізнавальних потреб; 

- принцип ресурсної забезпеченості, оскільки робота над 

створенням медіапродукції повинна бути забезпечена необхідною 

матеріально-технічною базою; 

- принцип доступності, що передбачає реалізацію вимоги 

задоволення запитів учнів; 

- принцип індивідуалізації навчання, який вимагає врахування 

індивідуальних потреб і можливостей учнів; 

- принцип цікавості в організації проектної діяльності, який 

вимагає від учителя застосування широкого спектру засобів збудження і 

підтримки навчально-пізнавальної та творчої активності учнів: парадоксів і 

протиріч, проблемність ситуацій, цікавих завдань, роботи над проектами, 

зв’язку з життям і т.ін.; 

- принцип адаптивності педагогічного процесу, за яким 

передбачено опертя при визначенні змісту проектної діяльності на постулат 

про те, що не всі діти однаково здатні до різних видів діяльності, що є учні, 

більш схильні, наприклад, до художньої діяльності, ремесла тощо. 

Будь-яка проектна діяльність починається з мотивації до неї, тому під 

час інтерактивної бесіди діти відповідали на запитання: 

 Чи любите ви дивитися мультфільми? 

 Який у вас улюблений мультфільм і чому? 

 На кого з героїв улюбленого мультфільму ви хотіли би бути 

схожими і чому? 

 А чи знаєте ви, хто створює мультфільми? 

 Чи хотіли би ви самі створити мультфільм? 

Після того, як діти виявили бажання долучитися до створення 

мультфільму, відбулося їхнє знайомство з найпростішими анімаційними 

техніками: пластиліновою та піщаною анімацією та перекладкою.  

Ураховуючи те, що пластилін – найеластичніший матеріал і дуже 

ефективний у роботі, його доречно використовувати мультиплікаторам-

початківцям, запропонувала своїм вихованцям виробити героїв майбутнього 

мультфільму саме з пластиліну. Пояснила дітям, що пластилінова анімація 

може бути пласкою, коли камера дивиться зверху, або об’ємною, яка 

вимагає кріплення персонажів. 

Створення мультфільму відбувається у кілька етапів. 

І етап – підготовчий, на якому відбувається пошук ідеї, її розробка, 

перетворення літературного сценарію на режисерський, створення ескізів, 

персонажів, підготовка декорацій [1]. Цей етап дуже важливий і не можна 

одразу приступати до створення мультфільму. Ідея мультфільму має 

захопити дітей, щоб протягом кількох місяців їм хотілося ліпити персонажі, 

рухати їх, фотографувати... Як правило, створені анімаційні озвучується 

тільки короткими фразами, це дуже кропітка і складна робота, тому перші 

мультфільми бажано робити німим або використати музику або пісню.  
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Тому на цьому етапі разом з учнями ми вирішили, що будемо знімати 

мультфільм за піснею, бо в ній є сюжет і вона не потребує озвучування. Ми 

вибрали українську народну пісню «Ходить гарбуз по городу», оскільки вона 

цікава і зрозуміла третьокласникам. Уважно прочитали текст пісні, 

продумали сюжет. Розподілили обов’язки між учнями класу, бо це є 

запорукою позитивного результату колективної праці. Усі учні класу 

приступили до виготовлення героїв мультфільму з пластиліну, разом зі мною 

створили декорації. 

 

  

 

Герої мультфільму мають бути детально розроблені: від міміки до поз. 

Щоб герої мультфільму були схожі на справжні овочі, відшукали їхні 

фотографії, уважно їх роздивилися. І розпочалася кропітка робота над 

мультфільмом.  
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Після того, як було виліплено багато овочів, діти самі вибрали 

найкращі для зйомок, визначивши самостійно критерії відбору (схожість, 

охайність, розмір, міміка тощо). 

На другому, знімальному, етапі відбувається зйомка згідно з 

режисерським планом, оскільки для зручності не завжди мультфільм 

знімається послідовно. Наприклад, якщо кілька різних сцен відбуваються в 

одних декораціях, то краще їх зняти одразу і пронумерувати їх послідовність 

у комп’ютері [1]. Для зйомок потрібна відповідна техніка (якісний 

фотоапарат, штативи, освітлювальні прилади, комп’ютер, програмні засоби 

для монтажу тощо), хоча в умовах початкової школи можна обійтися 

мінімальним набором 

Діти з головою 

поринули в процес 

зйомок мультфільму. 

Слід наголосити, що 

зйомка мультфільму 

дуже уповільнена в часі. 

Наприкінці знімального 

періоду ми отримуємо 

певну кількість кадрів. 

Така робота дозволила 

учням наблизитися на 

крок до чарівного світу 

анімації. 

Учні третього класу 

ще не знайомі з монтажними програмами, тому левова частина роботи з 

монтажу припадає на вчителя. Під змонтований відеоряд, який 

розташований зверху від монтажної лінійки, як правило, записується 

озвучка і музика. У нашому випадку на відзнятий і змонтований матеріал ми 

наклади текст пісні, у виконанні Кузьми Скрябіна та Ольги Лізгунової. 

Оскільки в кіновиробництві вважається етичним указати всіх тих, хто брав 

участь у роботі над фільмом, то в титрах було вказано імена всіх учнів класу. 

А скільки природного дитячого захвату викликав результат, коли під 

час новорічної етимологічної казки діти побачили, як власноруч зроблені 

герої ожили на екрані! 

У результаті роботи над створенням мультфільму діти мали можливість 

познайомитися з професіями художника-аніматора, фотографа, 

освітлювача, монтажера, звукооператора, а також у них відбулося 

формування первинних навичок, необхідних для життя і роботи в сучасному 

високотехнологічному суспільстві.  
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Цей мультфільм та інформація про нього розміщена на порталі 

«Медіаосвіта і медіаграмотність» за посиланням: 

http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/50-mediatvorchist/589-khodyt-

harbuz-po-horodu-animatsiia-vid-kharkivskykh-tretoklasnykiv.html та на сайті 

Комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний 

комплекс № 13»: http://www.schoolin13.com.ua/mizhnarodnij-proekt-

mediaosvita/  

Процес STEАM і медіаосвіти стає ненав’язливим, поступовим, 

неусвідомленим, оскільки основним є творчий процес створення 

анімаційного фільму, який через практичну колективну діяльність дозволяє 

учням опанувати початковими технічними і технологічними знаннями, 

уміннями і навичками з анімації і розвинути власні творчі здібності, а 

медіатворчість сприяє здоровому самовираженню особистості та реалізації її 

життєвих завдань, покращенню якості міжособистісної комунікації та 

приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в 

значущих для особистості спільнотах. 
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Оксана Городецька 

 

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТУ ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ ВИСОКИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

 У статті окреслені основні складові культури користувача Інтернету. 

Описано способи безпечної та ефективної поведінки у віртуальному 

просторі, які забезпечать розвиток та формування моральних якостей і 

громадянської позиції дітей. Акцентується увага на проблемі безграмотності 

у користуванні Інтернетом учнів молодшого шкільного віку. 

Обґрунтовуються правила етикету використання мереж, що ґрунтуються на 

усталених нормах спілкування та обміну інформацією.  

Ключові слова: культура користувача Інтернету, інформаційна 

культура, медіаграмотність, медіакультура, комунікативна культура, 

віртуальний простір, моральні якості, громадянська позиція, учні молодшого 

шкільного віку. 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Інтернет – це мережа, яка захоплює та 

приваблює дітей, починаючи з 5–6-річного віку. Інтелектуально, морально, 

духовно та фізично вони ще не готові свідомо сприймати все те, що їх очікує 

у віртуальному просторі. Тому, лише за умови допомоги, контролю та порад 

батьків, вчителів, діти зможуть з користю й ефективно проводити час у 

світовій мережі, зорієнтуватися у шаленому потоці інформації, різноманітті 

жанрів медіапрдукції. 

Комунікаційні можливості, які надає Інтернет (участь у проектах, 

пошук необхідної інформації, листування, прослуховування музики, 

перегляд відео, спілкування у соціальних мережах, обмін медіафайлами, 

створення медіатекстів, ігри та інше), розкривають перед дітьми молодшого 

шкільного віку безліч можливостей для самоосвіти, самовдосконалення, 

самовираження та самореалізації. Водночас вони можуть виявитися досить 

незахищеними від негативних впливів мережі, не надаючи достатнього 

значення безпечній та свідомій комунікації в Інтернеті, порушуючи норми 

спілкування, не проявляючи при цьому достатньої відповідальності та 

грамотності. Тому необхідно розвивати свідомість та культуру спілкування 

дітей у мережі, навчати їх загальноприйнятих правил та норм віртуального 

інформаційного середовища, формувати комунікативно-значущі якості, 

необхідні для активної та безпечної взаємодії з іншими людьми у 

медіапросторі [1]. 

Інтернет є важливим інструментом для особистого спілкування. Проте 

ним можуть також зловживати, наприклад, використовувати для розсилання 

комп'ютерних вірусів, спаму та небажаної пошти, отримання інформації 
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особистого характеру для крадіжок, шантажу, переслідувань, 

розповсюдження і залучення до порнографії, інформування про сайти, 

небезпечні для дітей тощо. 

До особистої інформації належать ім’я, домашня адреса, номер 

мобільного телефону, адреса школи, місце проживання, адреса електронної 

пошти, а також інша інформація, що стосується учнів. До особистої 

інформації відносять також інформацію про роботу батьків, їх заробітки, 

наявність техніки, коштовностей та грошових заощаджень вдома або на 

рахунках. Такі дані в жодному разі не можна повідомляти в мережі [9].  

Ось чому важливо бути обізнаним з питань інформаційної безпеки не 

лише учням молодшого шкільного віку, а й дорослим, які повинні бути 

прикладом для наслідування для підростаючого покоління, адже саме вони 

формують ставлення учнів до комп’ютера та мережі. Проте, навики 

інформаційної та медійної безпеки дорослих сьогодні знаходяться ще на 

досить низькому рівні розвитку, не кажучи уже про знання правил культури 

користування Інтернетом. Тому першочергово питання медіаосвіти повинне 

стосуватися дорослих, які навчають та виховують дітей. 

Знання основних правил безпечного, культурного, свідомого та 

активного користування Інтернетом сприяє розвитку моральних, етичних та 

духовних якостей учнів молодшого шкільного віку. Виховуючись на 

відповідному медійному контенті школярі можуть засвоїти основні правила 

поведінки. Якщо діти безконтрольно та безсистемно споживають 

інформацію, що пропонується різноманітними засобами масової комунікації, 

то це може призвести до їх морально-етичної деградації. Зокрема, учні 

молодших класів надзвичайно сприйнятливі до негативних впливів на їх 

свідомість мультфільмів, ігор, телепередач та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях 

Тадаєвої А.В. розкрито питання соціалізації дітей молодшого шкільного віку 

в умовах інформаційного суспільства [10]. Русаловська І.С., Аносова А.В. 

проаналізували особливості формування в учнів безпечної поведінки в 

Інтернеті [1]. Кочарян А.Б., Гущина Н.І. окреслили основні аспекти 

виховання культури користувача мережі та формування у дітей компетенцій 

грамотного та безпечного використання Інтернет-ресурсів [4]. Кухаренко 

В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. узагальнили правила мережевого етикету 

[7]. 

Міністерство освіти і науки України видало лист Щодо проведення Дня 

безпечного Інтернету (№ 1/9-59 від 01.02.2011) [11]. Також на засіданні 

Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 

затверджено Перелік рекомендованих для дітей онлайн-ресурсів (рішення N 

2 від 20.04.2010 р.) : http://www.mon.gov.ua та укладена Пам’ятка для 

батьків “Діти. Інтернет. Мобільний зв’язок”: http://www.moral.gov.ua. 

http://www.mon.gov.ua/education/pozashkilna/useful_information/internet/onl_resyrs
http://www.moral.gov.ua/news/311/
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У 2017 р. розпочинається всеукраїнський проект масового 

експериментального впровадження медіаосвіти в усіх областях України. На 

думку організаторів та координаторів проекту медіаосвіта, як окремий 

напрям педагогічної діяльності, має забезпечити дитину необхідними 

уміннями безпечно взаємодіяти з телебаченням, Інтернетом та іншими медіа, 

не зловживати і не шкодити власному розвитку і психологічному 

благополуччю.  

Компанією «Майкрософт Україна» в рамках програми «Партнерство в 

навчання» створено портал для дітей, батьків, учителів On-ляндія. Безпечна 

веб-країна та заснована програма «Безпека дітей в Інтернеті» : 

http://www.onlandia.org.ua  

Підготовлена фахівцями «Київстар'» та Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН України у рамках соціальної програми «Безпека дітей 

в Інтернеті» електронна версія посібника з онлайн безпеки. 

Громадськість приділяє особливу увагу питанням безпеки дітей, що 

відносяться до найбільш вразливої категорії користувачів Інтернету. 

Створюються і підтримуються програми, спрямовані на навчання його 

грамотного, безпечного та свідомого використання дітьми. 

Вказані дослідження та заходи покликані забезпечити безпеку та 

комфорт дітей у мережі та навчити використовувати можливості Інтернету 

для відкриттів, спілкування, творчості та розвитку. 

 

Постановка завдань дослідження:  

 обґрунтувати необхідність формування культури користувача 

Інтернету учнів молодшого шкільного віку; 

 визначити правила етикету використання мережі;  

 акцентувати увагу на інформаційно-психологічній безпеці 

особистості; 

 підкреслити необхідність підвищення стійкості школярів до 

інформаційних маніпуляцій, профілактики зловживань і 

деструктивних медіавпливів на дитячу свідомість, психіку та 

поведінку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі рівень 

зацікавленості глобальною інформаційною мережею Інтернет усіма 

верствами суспільства зростає з кожним днем. Кількість її користувачів різко 

збільшується і вже досягла 40 мільйонів. Всі знають, що для того, щоб 

користуватися Інтернетом, потрібно щонайменше комп'ютер чи телефон і 

модем. Уже дитина 3–4 років може знайти в Інтернеті улюблений 

http://onlandia.org.ua/
http://onlandia.org.ua/
http://onlandia.org.ua/
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мультфільм, а учні молодшого шкільного віку реєструються у соціальних 

мережах. Щодня збільшується тривалість часу, який вони проводять у 

віртуальному просторі. А от про дотримання правил поведінки у мережі 

забувають як діти, так і дорослі.  

У щоденному житті підростаюче покоління засвоює знання про правила 

поведінки на вулиці та на проїжджій частині, про спілкування із незнайомими 

людьми, про перебування самому в домі. Всі ці навички та вміння покликані 

зберегти здоров’я та життя дитини.  

Віртуальний простір майже не відрізняється у цьому сенсі від реального 

світу. То ж дитина повинна познайомитись, усвідомити та засвоїти певні 

«знаки» свідомої, безпечної та культурної поведінки мережі: «Заборонено», 

«Зупинись», «Подумай», «Обміркуй», «Запам’ятай», «Корисно», «Запитай у 

дорослих» та інші. Лише рухаючись дорогами віртуального простору, 

зважаючи на ці вказівники, дитина молодшого шкільного віку може зберегти 

психологічний комфорт та здоров’я. 

Етикет – це правила доброго тону в тій або іншій соціальній групі. На 

сьогодні в Інтернет також сформувалися певні правила спілкування. 

Зрозуміло, що діти молодшого шкільного віку повинні їх дотримуватися.  

Як і в будь-якому суспільстві існують деякі правила спілкування, так і 

віртуальному співтоваристві відбувається зародження і розвиток своїх 

правил поведінки. Мережевий етикет знаходиться ще в стадії формування, 

проте вже існують загальноприйняті норми поведінки у віртуальному соціумі. 

Інтернет – величезна зона комунікації людей. Спілкування в Інтернет має 

свої специфічні правила, риси й особливості.  

Отже, основні правила культури спілкування у мережі: 

1. Не грубіянити, та не підтримувати розмов, де використовується 

ненормативна лексика. Потрібно завжди бути ввічливим під час 

листування та спілкування. 

2. Стежити за своєю мовою. Не використовувати занадто багато графічних 

малюнків та піктограм. Не застосовувати текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ 

РЕГІСТРІ. 

3. Не здійснювати масову розсилку, яку називають також "спамом". 

4. Заборонені дії, що призводять до виведення з ладу чужих комп'ютерів. 

Це може обернутися величезним штрафом для батьків, бо саме на них 

лягає вся відповідальність за дитячі дії. 

5. Електронне послання одного кореспондента іншому є приватним, тому 

користувач повинен поважати право на таємницю листування. І перш 

ніж передати його вміст іншим особам, необхідно отримати дозвіл автора 

листа [6]. 
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6. Не розсилати листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без 

їхнього прохання – це сприймається як "спам", і звичайно засмучує 

користувачів мережі. 

7. Не надсилати у листі інформації великого обсягу (картинки, фотографії 

тощо) без попередньої домовленості зі співрозмовником.  

8. Потрібно дослухатись до порад фахівців, бути вдячному тим, хто 

витрачає час, відповідаючи на запитання. 

9. Перечитувати своє повідомлення перед тим, як його надіслати. Навіть 

якщо програма перевірки орфографії не показала помилок, вони все-

одно можуть залишитися. Завжди дотримуватись усіх розділових знаків. 

10. Поважати час інших. 

11. Допомагати, де це можна зробити. 

12. Не втручатися у конфлікти та не допускати їх.  

13. Залишати іншим час подумати. Відповідь на повідомлення може прийти 

не моментально. Не варто закидати співрозмовника іншими питаннями і 

не перепитувати щось по кілька разів. 

14. Не повторювати багаторазово одну і ту ж фразу. 

15. Не використовувати свою анонімність для образи інших учасників 

спілкування. 

16. Як і у реальному житті не викривати таємниці та пліткувати про 

вчителів, друзів, однокласників та інших. 

17. Не використовувати чужі фотографії для образи та приниження особи. 

18. Не відповідати на повідомлення неприємне, незрозуміле чи те, яке 

лякає, а відразу повідомити дорослих. 

19. Слідкувати за інформацією, яка розміщена на сторінці у соціальній 

мережі, адже інші користувачі саме за цими матеріалами роблять 

висновок про ваші уподобання та рівень культури. Пам’ятайте! Сторінка 

у соціальній мережі – це «обличчя» Інтернет-користувача. 

20. Не розміщувати інформацію, на яку нема усіх прав. 

21. Кожна завантажена фотографія повинна відповідати віку. Надмір 

опублікованих фото не свідчить про високий рівень культури 

користувача. 

22. Дотримуватись тих самих стандартів поведінки, що й у реальному 

житті. Пам’ятати, що розмовляєте з людиною. 

23. Вести переписку так, щоб не було соромно, коли б її побачили батьки 

чи вчителі. 

24. Поводитись у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами! 

25. Обов’язково дотримуватись правил мережевого етикету. Бути 

толерантним [7]! 

У молодших школярів зберігається висока потреба в грі, русі та в 

яскравих зовнішніх враженнях. Діти цього віку прагнуть швидкої зміни 

інформації та образів, самостійно досліджувати навколишній світ, 

задовольняючи інтерес до пізнання, зокрема і за допомогою Інтернету. 

Контроль за діяльністю дитини в мережі має бути досить високим.  
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Саме в родині закладаються основи поведінки дитини в реальному світі 

та віртуальному просторі. Батькам слід приділяти серйозну увагу вихованню 

дітей і підвищенню їхньої обізнаності про загрози інформаційного 

середовища. Цьому можуть допомогти укладені сімейні правила поведінки в 

Інтернеті. Надзвичайно важливо, щоб їх дотримувались усі члени родини. 

Саме вони сформують у свідомості дитини певний алгоритм поведінки у 

мережі: коли та скільки часу дозволено користуватися Інтернетом; у 

присутності дорослих чи самостійно; які сайти відвідувати та яку інформацію 

з них черпати; які ігри завантажувати, які мультфільми та фільми дозволені 

для певного віку; дотримання правил безпеки та етикету у спілкуванні та 

інші.  

Дотримання цих основних правил також допоможе сформувати у дітей 

громадянську позицію, розвинути почуття відповідальності, виховати любов 

до Батьківщини та розуміння своєї приналежності до України. 

Учні молодшого шкільного віку повинні користуватися мережею лише 

під наглядом дорослих, тому, що їм потрібна допомога в навігації під час 

пошуку сайтів і при спілкуванні. Довірливі стосунки допоможуть батькам 

вжити своєчасних заходів у випадку виникнення ситуації, що загрожує 

безпеці дитини. 

Необхідно пам’ятати, що комп’ютер для дітей є інструментом навчання 

і розвитку, а не тільки розваг та ігор. Незважаючи на широкі можливості 

віртуального спілкування, воно не може виключати і замінювати реальних 

стосунків між людьми. Завданням вчителів є проведення освітньої роботи 

серед батьків для сприяння онлайн-безпеці підростаючого покоління. Щоб 

запобігти виникненню залежності слід знайти альтернативу онлайн-

інтересам дитини і перемкнути її увагу на досягнення успіхів у реальному 

житті [5].  

Діти молодшого шкільного віку потребують спілкування з батьками, 

проведення спільного часу. Якщо не отримують цієї уваги, то їх поглинає 

віртуальний простір, де вони шукають розуміння, підтримки, уваги та 

відчувають свою значимість. А все це вони повинні отримати у сім’ї, щоб не 

розповідати про свої проблеми та не шукати порад у випадкових знайомих 

по Інтернет-спілкуванню.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Інтернет – 

дивовижний винахід, де люди спілкуються, радіють, вирішують важливі 

питання, знаходять друзів. Він повинен служити для спілкування та 

формування культурної, розвиненої та ерудованої особистості з високими 

морально-етичними якостями та громадянською позицією.  

Засвоєння навичок спілкування дітей в Інтернеті – це відповідальність 

усіх дорослих громадян держави, адже кількість учнів молодшого шкільного 

віку та підлітків, які постраждали через свою необдуманість, легковажність 
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та неосвіченість у мережі, постійно зростає. Тому необхідно розвинути у них 

вміння культурного та безпечного користування Інтернет-ресурсами. 

Одним із напрямів педагогічної просвіти батьків має стати формування 

та розвиток їх медіа-інформаційної грамотності та медіа-інформаційної 

культури: знання правил знаходження у медійному просторі; розуміння 

Інтернет-небезпек; усвідомлення ризиків безконтрольного користування 

дитиною мережею; навички створення й аналізу медіатекстів та 

інформаційних повідомлень.  

Необхідно навчити дітей молодшого шкільного віку сприймати мережу 

як інструмент пізнання і можливості підтримки контактів, поводитись у ній 

активно, ефективно, безпечно, культурно та з користю для свого розвитку. 

Саме тому розвиток медіаграмотності та медіакультури є надзвичайно 

важливим фактором формування морально-етичних якостей та 

громадянської позиції учнів молодших класів. 
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 В статье очерченные основные составные культуры пользователя 

Интернета. Описаны способы безопасного и эффективного поведения в 

виртуальном пространстве, которые обеспечат развитие и формирование 

моральных качеств и гражданской позиции детей. Акцентируется внимание 

на проблеме безграмотности в пользовании Интернетом учеников младшего 

школьного возраста. Обосновываются правила этикета использования 

сетей, которые основываются на устоявшихся нормах общения и обмена 

информацией. 

 Ключевые слова: культура пользователя Интернета, 

информационная культура, медиаграмотность, медиакультура, 

коммуникативная культура, виртуальное пространство, моральные 
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In the articles basic component cultures of user of the Internet are outlined. 

The methods of safe and effective conduct are described in virtual space, which 

will provide development and forming of moral qualities and civil position of 

children. Attention is accented on the problem of illiteracy in using the Internet 

of students of childhood. The rules of etiquette of the use of networks which are 

based on withstand norms of intercourse and exchange information are 

grounded. 

Keywords: culture of user of the Internet, informative culture, 

medialiteracy, mediaculture, communicative culture, virtual space, moral 

qualities, civil position, students of childhood. 
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Інна Іванова  

 

ЩОДЕННИК ВИКЛАДАЧА КУРСУ «СХОДИНКИ ДО 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ»: ЯК МИ МЕДІАСЛОВНИЧОК СКЛАДАЛИ 

 

1 урок  

Сьогодні у мене чудовий день – перший урок курсу «Сходинки до 

медіаграмотності» у 2-Б класі! У пам’яті ще чудові дні Літньої школи в м. 

Буча, де навчалась цій науці сама. Вже поговорила з батьками 

другокласників щодо викладання нового предмета – вони одноголосно «за».  

Ну що ж, я пішла!  

Фуууухх!!!!! Урок пройшов! Мені здається, що все чудово! Гралися в 

Королівсто Знань і королів. Зрозуміли, що навіть наймудріший король не 

може знати абсолютно все у своєму королівстві і йому потрібно іноді шукати 

додаткову інформацію. А як і де її знайти – дізнаємося під час подорожі по 

медіасвіту. Світ медіа – це світ інформації, в якому є люди, технічні засоби, 

газети, журнали, інтернет, телефони, планшети, реклама, мультфільми і 

багато всього іншого!!! Саме таким висновком закінчився наш урок. І я 

щаслива, що все вдалося.  

 

2 урок  

Біжу на свій урок. Сьогодні трохи детальніше поговоримо про шлях від 

інформації до інформаційного продукту.  

З уроку вийшла трохи розгублена. І погралися, і поспілкувалися, і 

висновки зробили. Не можу зрозуміти – що мене бентежить?  

 

3 урок  

Ох і нелегка це справа – готуватися до уроку медіа!!!!!! Проста і цікава 

тема – «Сутність і необхідність спілкування» – а готувалась цілий тиждень!  

Піду, поспілкуюсь!  

Поспілкувались. Які розумні діти!!!! З ними дійсно цікаво працювати!  

Але я зрозуміла, що мене бентежить: сутність поняття «інформація» у 

другокласників зводиться до прочитаного в підручнику або побаченого по 

телевізору. Трохи перебільшую, але це так. Якщо діти не розгорнуть кордони 

цього поняття, то важко буде досягнути основної мети – не дати 

медіазасобам маніпулювати своєю свідомістю та поведінкою. А так хочеться 

виховати непідвладних маніпулюванню особистостей!!!!!  

Це виклик для мене! Буду шукати шляхи!  

 

Нарада при директорі  

Одне з питань наради – впровадження медіаосвіти в навчально-

виховний процес. Спустилась з неба на землю. Навіть деякі педагоги 

асоціюють поняття «медіаосвіта» з використанням на уроці презентацій або 

застосуванням проектора.  
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Упс….. Треба ще раз переосмислити, що, як і кому викладати…..  

 

7 урок  

Вночі, майже засинаючи, надумала одну ідею. Хвилююсь, але зараз піду 

пробувати.  

Фрагмент уроку.  

Вчитель: – Без чого не може існувати людина?  

Діти: – Без їжі, води, повітря не можна жити.  

А ще – без одягу, сім’ї, друзів, книжок, школи, телефону, транспорту і 

т.д. майже неможливо існувати. Бо ми до цього звикли і нам це потрібно.  

Вчитель: – Я пропоную скласти новий медіасловничок, який допоможе 

нам краще розуміти різні поняття, пов’язані з нашим уроком.  

Для цього я візьму одне слово – «їжа» – з вашого переліку необхідних 

умов для життя. І візьму слово «медіа», яке символізує той інформаційний 

світ, в якому ми живемо.  

Чому саме ці слова, як ви думаєте?  

Діти: – Бо без їжі не може жити наш організм, а без інформації не може 

існувати розум людини.  

Вчитель: абсолютно вірно! Тоді до роботи! Я починаю складати ось таку 

табличку, а ви будете мені допомагати.  

Що? Для чого? Що?  Для чого? 

Їжа Потрібна для життя людини Медіаїжа (інформація)  Потрібна 

для розвитку людини 

Продукти Окремі елементи, з яких можна приготувати якусь страву.  

Наприклад: картопля, яйце, ковбаса, огірок, горошок, майонез – з цього 

можна зробити олів’є. Медіапродукти Окремі елементи, з яких можна 

скласти інформаційний збірник.  

Наприклад: статті, фотографії, реклама, оголошення – з цього можна 

зробити газету.  

Вчитель: – А чи можна з цих продуктів приготувати іншу страву?  

Діти: – Так. Змінити заправку і зробити окрошку. Взяти не варені овочі, 

а сирі і зробити інший салат.  

(варіацій було багато!)  

Вчитель: – А чи можна із запропонованих медіапродуктів зробити інший 

інформаційний збірник?  

Діти: – Так. Можна зробити журнал. А якщо хтось всі статті прочитає 

перед камерою – можна показати по телебаченню, як новини.  

Вчитель: – А що станеться з людиною, якщо вона в олів’є покрише 

зіпсовану ковбасу?  

Діти: – Заболить живіт. Стане нудити. Можна отруїтися.  

(придумали кілька страшненьких історій про отруєння)  

Вчитель: – А що ж станеться, якщо в газеті буде «зіпсований» 

(неправдивий) продукт: стаття, оголошення, фото, реклама?  
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Діти: – Хтось прочитає статтю про хорошу людину, почне її поважати, а 

людина та насправді погана.  

-Хтось прочитає, що продається квартира, піде туди з грішми, а там 

злодії гроші відберуть.  

-Хтось прочитає в програмі, що о 18.00 покажуть мультик, буде чекати, 

а мультика не буде. І дитина заплаче.  

(історій було безліч!!!)  

Вчитель: – Ви розповідали, яке буває отруєння від зіпсованої ковбаси. 

А чи буває медіаотруєння від «зіпсованого», неправдивого медіапродукту?  

Діти: – Так! Це погані думки в голові, зіпсований настрій, запізнення, 

сварки і навіть війна.  

Вчитель: – А хто винний, що до олів’є потрапила зіпсована ковбаса?  

Діти: – По-перше, продавець. Не можна продавати зіпсовані продукти. 

А по-друге, той, хто готував. Треба бути уважним і перевіряти, чи якісне ти 

купуєш.  

Вчитель: – А хто винний у наших медіаотруєннях?  

Діти: – Той, хто писав статті до газети. Навіщо він пише неправду? І той, 

хто читає. Думай, чому можна вірити, а чому – ні.  

Вчитель: – Які ви розумнички! Спитайте вдома у батьків, чи доводилось 

їм споживати неякісний медіапродукт і що з цього вийшло.  

Урок закінчився. Відчуття приємної втоми. Як діти «хапають» на льоту 

інформацію і роблять висновки!!!! Треба продовжити в цьому напрямку.  

 

Урок 8 

Сьогодні на уроці влаштували такий собі дискусійний клуб – 

знайомилися з історіями, які розповіли дітям батьки про вживання 

«неякісних медіапродуктів». На мою малечу варто було подивитися! Після 

обговорення кожної історії вони зовсім по-дорослому, навіть трохи 

зневажливо, промовляли: «Ну мама ж (тато) не вчили, як перевіряти 

інформацію!» Дякую батькам! Вони вибрали потрібну інтонацію в розмові з 

дітьми, дали їм можливість відчути себе більш обізнаними, ніж дорослі в 

цьому питанні. І розповіли (можливо, вигадали) кілька історій, як їм важко 

було зрозуміти,чи правду говорили в новинах, рекламі, гороскопі і т.д. Свою 

історію розказала і я. Мені довелось скуплятися у невеличкому незнайомому 

супермаркеті. А пізніше я проглянула чек і знайшла запис «Простотак – 

27грн». Чек – це теж медіапродукт, і до його достовірності треба ставитись 

уважно! 

 

Урок 9  

Роботу над медіасловничком продовжуємо! Сьогодні працювали над 

терміном «медіакухар» – той, хто «готує» медіаїжу. 

Я зрозуміла головне: якщо втягнути дитину в розмову про те, що їй 

добре відоме, вона потім робить цікаві висновки за аналогією з новими 

термінами.  



  

 

109 

Розмову про кухаря не могла зупинити – всім хотілось розповісти і про 

гарних кухарів, і майстер-шефів, і про недобросовісних робітників. Коли ж 

додали часточку «медіа», бесіда стала ще жвавішою. Та медіаїжа, яку нам 

готують медіакухарі – фільми, мультфільми, новини, статті, пісні, реклама – 

можуть бути якісними і корисними, а можуть призвести і до медіаотруєння 

(цей термін особливо полюбився дітям!). Навіть назвали деякі професії 

медіакухарів: режисер, редактор, журналіст. 

І тут фраза однієї дівчинки повернула нашу бесіду в інше русло: «А моя 

мама не кухар, але вона дуже смачно готує».  

Я не розгубилась:  

- Діти, кожна людина у своєму житті обов’язково готує якусь їжу. І 

медіаїжу теж «готує» кожна людина. Давайте пригадаємо, яку медіаїжу 

доводилось готувати вам.  

Спочатку тиша. Потім несміливе «так ми ж не режисери»… А потім 

розійшлись: і малюнки, і виступи, і твори, і фото, і поробки…  

- Так, діти, це був ваш власний медіапродукт. А якими ви були 

медіакухарями, коли його готували – добросовісними чи не дуже?  

О! Звичайно ж, кожен розказав, як він старався, щоб у однокласників 

та вчительки не було медіаотруєння від його медіаїжі.  

Завершилося все ще однією дитячою «перлиною»: «Є люди, які ведуть 

здоровий спосіб життя. А ми ведемо ще й медіаздоровий!»  

Таааак, розслаблюватися не можна!!!  

 

Урок 11 

Сьогодні все пішло швиденько і без несподіванок. Я прикріпила на 

дошку табличку зі словом «офіціант». І сіла за стіл. А діти почали 

розказувати неймовірні історії про офіціантів (я,звичайно,зрозуміла, що вони 

вигадують їх на ходу, але тактовно підтримувала розмову). Висновок: 

поганий офіціант може зіпсувати страву навіть від найкращого майстер-

шефа! Подати, передати їжу теж треба вміти!  

- Ну що ж, діти, додаємо частку «медіа» і починаємо розбиратися, хто 

подає нам медіаїжу? І як може медіаофіціант її зіпсувати?  

- Той, хто передає іншим людям якусь інформацію, може додати якісь 

слова, або, навпаки, не все сказати. Може сам щось домалювати на картинці. 

Може зробити фотошоп. Може казати одне, а мімікою показувати інше. Може 

щось ненавмисно забути, або спеціально збрехати. Може… може… може…  

- Якщо твоя робота – передавати інформацію (ведучий на радіо чи 

телебаченні, дизайнер-оформлювач журналу, коректор в газеті), то виконуй 

її якісно, щоб не зіпсувати медіапродукт!  

І знову виходжу з класу зі словами: «Мої ж ви розумнички!»  

 

Урок 13 

- Діти, а куди ми ходимо споживати їжу?  

- До кафе, ресторану, їдальні. Або їмо вдома.  
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- А де найбільше будуть дбати про ваше здоров’я?  

- Вдома. Бо в кафе, ресторані, їдальні готують, щоб заробити собі 

грошей, а мама готує, щоб ми здорові росли.  

- Діти, інформацію і інформаційні продукти теж часто готують, щоб 

заробити грошей. Хтось це робить старанно і якісно,а хтось – 

безвідповідально. Існує безліч чудових і корисних медіаресторанів, у яких 

подають корисні і цікаві медіапродукти. Але, на жаль,є і такі собі 

медіасмітники. Вам ще важко розібратися в цьому, тому прошу прислухатися 

до дорослих і використовувати інформацію, яку вони вам порадять. А згодом 

ви і самі навчитесь на цьому розумітися.  

Ось так сьогодні було.  

 

Далі буде… 

Протягом року наш медіасловничок поповнювався.  

Читали казки, дивилися мультфільми і називали це медіадесерт (його, 

як і все солоденьке, вживають після основної медіаїжі – уроків).  

Обговорювали, що не можна хапати інформацію поверхово, не 

перевіривши її, і називали це медіафаст-фуд.  

Інколи переглядаємо коротенькі мотиваційні ролики. Це для нас 

медіаперекус.  

Думаю, що додамо й такі поняття, як медіаімунітет, медіагастрит, 

медіаменю, медіавітамінки тощо. 

Наш медіасловничок виконує важливу справу: допомагає учням на 

доступному рівні зрозуміти, що їжа формує наше тіло, а медіаїжа – 

інформація – формує наш розум, світогляд, мислення.  

Будьте медіаздорові! 
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Олена Качура 

 

ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДИТИНИ В РАМКАХ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті розглядаються питання формування медіаграмотності дітей 

дошкільного віку в ході навчально-виховного процесу дошкільного закладу. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, дошкільники, 

інформація, навчально-виховний процес, гра, медіазасоби, лепбук. 

Постановка проблеми. Щодня дорослі й діти є активними споживачами 

інформації, яку отримують із різних джерел: телебачення, радіо, Інтернет, 

преса, аудіо-, відеопродукція тощо. Більшу частину відомостей, на підставі 

яких формується наш світогляд, ми отримуємо із засобів масової інформації, 

які створюють навколо кожної людини особливу, медійну реальність. 

Медіаосвіта покликана допомогти підростаючому поколінню краще 

адаптуватися у світі медіакультури, освоїти мову засобів масової інформації, 

навчитися аналізувати медіатексти. 

Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує 

педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її 

до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і 

предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а 

також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між 

дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного 

виховання. «Становлення України як демократичної держави, входження її в 

єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії 

розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізацій них 

змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та 

принципів, переорiєнтацiя на розвиток особистості дитини як основний 

ресурс, що визначає поступальний рух суспільства» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія і практика медіаосвіти 

в сучасному науковому дискурсі є предметом дослідження багатьох учених 

у працях про мас-медіа в цілому, про моделі й методи медіаосвіти зокрема, 

таких авторів, як Д. Бекінгем, Л. Зазнобіна, Д. Консидайн, Л. Мастерман, С. 

Пензін, Ю. Усов, О. Федоров, О. Шаріков, Е. Харт, Р. Хоббс, інші; у 

психолого-педагогічних дослідженнях з означеного питання Л. Баженова, 

О. Баранов, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н. Габор, Л. Зазнобіна, Р. Куін, 

О. Спічкін, О. Федоров, О. Шаріков, інші  

Важливого значення здійснення медіаосвітнього процесу в дошкільних 

освітніх установах надають сучасні дослідники Л. Баженова, О. Бондаренко, 

О. Федоров, В. Челишева та інші [11]. 
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«За твердженням Дж. Поттера, медіаосвіта – це шлях до досягнення 

медіаграмотності. Медіаграмотна аудиторія здатна розумітися на процесах 

створення й відбору медіатекстів, володіє більш високим рівнем розуміння, 

оцінювання медійного світу» [10]. 

У вітчизняних наукових дослідженнях у галузі педагогіки та психології 

вивчення питання медіаосвіти як спеціального напрямку найбільш 

значущими є роботи Б. Потятиника, Н. Горб. 

Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні у новій редакції 

визначено, що «медіаграмотність – складова медіакультури, яка 

стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, 

виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати 

необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, 

отриману з різних медіа, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, 

тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати 

владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують» [2]. 

Завдання дослідження. Аналіз науково-методичних джерел з питань 

організації медіаосвіти дітей дошкільного віку та презентація досвіду 

формування медіаграмотності в ході навчально-виховного процесу 

дошкільного навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У силу свого віку та розвитку 

дітям дошкільного віку важко сприймати значний потік інформації, а тим паче 

– фільтрувати та критично оцінювати її. Саме тому не можна не погодитись 

з А. Немирич, яка зазначає, що «навчання медіаграмотності дошкільників 

має стати пріоритетним напрямом в освітній політиці будь-якої держави» [8]. 

Педагоги мають готувати дітей до вдалого освоєння світу і на сьогодні 

«найважливіший складник цього опанування – вміння грамотно працювати 

з інформацією» [5, с.4]. 

«Медіаграмотність – це розуміння прийомів за допомогою яких медіа 

створюють різні типи повідомлень, того як вони подають інформацію і які 

методи використовують для організації матеріалу, критичний погляд на медіа 

контент» [10, с. 27]. 

«Медійна грамотність охоплює такі складники: 

- Естетичні і креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й 

інтерпретувати медіаконтент. 

- Інтерактивні навички: здатність спілкуватись за допомогою медіа і 

приміряти на себе різні медіаролі. Інтерактивні навички вказують на 

готовність висловлювати свої думки і настанови. 

- Навички критичного аналізу. Це уміння інтерпретувати і розуміти значення 

різних медіа контентів. Учень може інтерпретувати і оцінювати медіа форми 
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і контент, використовуючи різні аналітичні інструменти. Ці навички краще 

розвиваються через вивчення різноманітних медіа контентів і жанрів. 

- Навички безпеки. Це вміння знаходити вихід зі скрутних ситуацій і уникати 

їх. Найважливіші навички безпечної поведінки у віртуальному просторі – 

захист приватного простору і вміння уникати шкідливих контактів і 

контенту» [9, с. 14]. 

Однією з актуальних проблем сучасної теорії і практики дошкільної 

освіти є інтеграція медіаосвіти у навчально-виховний процес дошкільного 

навчального закладу для урізноманітнення форм організації освітнього 

процесу засобами медіаосвіти дошкільників і повноцінного розвитку й 

формування освітніх компетенцій дошкільника-випускника. 

«Набуття різних видів компетенцiй дитиною дошкільного віку 

відбувається в різних видах діяльності (iгровiй – провiднiй для дітей 

дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, 

музичній, театральній, лiтературнiй; сенсорно-пiзнавальнiй i математичній; 

мовленнєвій; соцiокультурнiй та ін.) i вимагає практичного засвоєння 

дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, 

моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. 

Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно i конструктивно в 

різних соціальних i життєвих ситуаціях» [1]. 

Виникає необхідність навчати дітей дошкільного віку грамотного 

спілкування з сучасними засобами медіаінформації, вмінню виділяти 

важливу, цінну інформацію, розпізнавати неякісний інформаційний матеріал, 

бути грамотним у світі медіа. Медіа є комплексним засобом пізнання 

навколишнього світу й відіграють величезну роль у вихованні, освіті, 

культурному розвитку дітей. Робота з інформацією дозволяє формувати у 

дітей здатність до сприйняття, аналізу, оцінки та створення медіатекстів. 

Робота з інформацією і медіа стає головним змістом у навчально-

виховній роботі в дошкільному навчальному закладі. Дошкільнику 

доводиться стикатись з великою кількістю інформації, яка надходить із 

різних джерел, щодня, щохвилини. Засвоювати й відтворювати її, 

аналізувати, формувати свою думку з приводу того чи іншого факту – 

основні дії, які виконує дитина. Як правильно, раціонально й оптимально 

організувати роботу дошкільника з будь-якою інформацією?  

Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку. У процесі розвитку 

медіаграмотності ігрова діяльність набуває важливого значення. Гра – сама 

сутність дитини від народження до шести років. Більшість різноманітних дій 

дошкільник не може виконувати «по-справжньому» в силу вікових 

можливостей і відсутності певного життєвого досвіду. Але глибоке занурення 

в ігрові дії й постійне перебування у стані «нібито» загрожує формуванню у 

дитини викривленої картини світу, розвитку інфантильності, невмінню 

критично сприймати та оцінювати інформацію. Тому важливо застосовувати 
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гру для ефективної соціалізації та формування медіаграмотності 

дошкільників. 

Кожний вид гри (дидактична, сюжетно-рольова, творчо-пошукова, 

рухлива, театралізована) має свої переваги й доцільність використання в 

ході навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу. 

Введення дитини у світ медіа; знайомство з історією виникнення 

засобів масової комунікації, різновидами медіа; формування навичок 

використання медіа проходить, як правило, в ігровій формі.  

Елементарна дидактична гра «Віриш чи ні?» застосовується з метою 

розвитку уваги, критичного мислення (вміння розрізняти істинну та хибну 

інформацію), доступна віковій категорії 4 – 6 років. Для гри можна 

використовувати картинки (ілюстрації до казок, професії, дитячі розваги, 

спорт тощо), для позначення прийнятого рішення необхідно мати смайлики-

фішки. Учасникам пропонуються картинки із помилками в зображеннях. 

Дітям необхідно вирішити, які з них хибні, помилкові, а які достовірні. 

Достовірні зображення учасники помічають смайликом з посмішкою, хибні – 

сумним смайликом. Для ускладнення учасникам можна запропонувати 

пояснити, які помилки наявні в зображеннях, розповісти, як повинно бути 

насправді. Більш старших дошкільників (5 – 6 років) можна поділити на 

команди. Ведучий (педагог або обрана дитина) пропонує командам 

придумати хибні та достовірні висловлювання за картинками, які роздані їм. 

Потім усі картинки перемішуються на столі. Команда-суперниця обирає 

картинку, за якою придумана хибна інформація. Для ускладнення командам 

пропонується визначити помилки наслух або намалювати їх. 

Діти дошкільного віку пізнають світ за допомогою усіх своїх чуттів. У 

ході навчально-виховного процесу дитина засвоює інформацію про 

властивості різних предметів. Мета дидактичної гри «Наукова рада» 

(причому серйозність назви гри також має значення – діти воліють бути 

«дорослими» і серйозними): закріпити знання дітей про основні смакові 

якості продуктів харчування (солодкий, кислий, солоний, гіркий), емоції, 

міміку людей; формувати уміння проводити аналогії, аналізувати 

медіатексти; розвивати абстрактне та критичне мислення. У якості ігрового 

матеріалу використовують картинки із зображенням продуктів харчування 

різних смакових якостей, емоцій і відповідної до них міміки; сюжетні 

картинки із зображенням різних емоційних станів людей; піктограми; фішки-

смайлики, також можна запропонувати слайд-фільми, ілюстрації із журналів, 

уривки із мультфільмів. Педагог запрошує дітей взяти участь у «засіданні 

наукової ради», на якій необхідно розглянути «важливі» питання: як за 

мімікою можна дізнатись, які продукти скуштувала людина (діти добирають 

до певної піктограми картинки із зображенням відповідних продуктів); в 

яких життєвих ситуаціях людина проявляє ті чи інші емоції (учасники 

добирають сюжетні картинки); як продукти харчування впливають на 
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настрій людини (діти позначають картки із зображенням продуктів 

харчування фішками-смайликами); чим схожі смаки та емоції людей 

(учасники вибудовують ланцюжок із картинок із зображенням продуктів, 

емоцій, настроїв – дітям надається можливість самостійно визначати 

послідовність і пояснювати свій вибір). Питання можна варіювати, 

скорочувати. Гру можна ускладнювати і продовжувати під іншою назвою 

«Рекламна агенція». Вихователь пропонує дітям створити рекламу продуктів 

харчування за допомогою наявних сюжетних картинок та ілюстрацій. 

Найбільшу кількість варіантів має гра «Журналістське розслідування». 

Гра доступна для дітей від 3 до 6 (7) років. У ході навчально-виховного 

процесу можна використовувати як частину заняття, так і окремий вид 

діяльності. Педагог пропонує дітям провести «журналістське 

розслідування»: розглянути картинки, уривки з фільмів, мультфільмів чи 

повну версію кінопродукції та виконати певні завдання, які можуть бути як 

окремими варіантами гри, так і завданнями однієї гри (в залежності від 

вікової категорії дітей). Вихователь заохочує дітей до послідовного 

детального розгляду картинок і перерахуванню спільних об'єктів. Педагог 

акцентує увагу дітей на змінах (переміщеннях, зникненнях тощо), що 

відбуваються з об'єктами кожної картинки розглянутої серії, кадрів фільму 

тощо.  

Ось декілька варіантів ігрових завдань і дій у грі «Журналістське 

розслідування»: 

Назва, 

зміст 
Мета Ігрова дія 

Методичні 

рекомендації 
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навчити дитину ви-

значати місце дії на 

кожній картинці і 

встановлювати 

взаємозв'язки між 

ними на основі 

аналізу місця 

розташування 

героїв і об'єктів 

запропонувати 

визначити місце, 

у якому 

відбуваються події 

на картинках 

На початковому етапі 

освоєння алгоритму слід 

підбирати серії картинок 

з постійним місцем дії. З 

часом дітям 

пропонуються серії 

картинок, де місце дії 

змінюється 
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навчити дитину 

знаходити 

основних героїв і 

загальні об'єкти на 

всіх картинках 

серії 

запропонувати 

знайти наскрізних 

героїв і предмети, 

які зображені на 

всіх картинках 

- 
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навчити дітей 

визначати час 

подій, що 

відбуваються на 

картинках 

запропонувати ді-

тям визначити 

пору року або 

частини доби на 

кожній картинці 

Вихователь підбирає 

серію картинок, де 

сюжет розгортається у 

певному часовому 

відрізку. Вживаються 

відповіді дітей типу: «Це 

день» і «Це літо». Потім 

дітям пропонуються серії 

картинок зі зміною подій 

у часі. У випадку 

ускладнень у визначенні 

часу рекомендується 

провести ігрові вправи 

на закріплення знань 

про послідовність пори 

року або частин доби. 
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навчити дітей 

виявляти 

наскрізних героїв 

на кожній кар-

тинці, називати їх 

дії і робити 

висновки про мету 

їх дії 

Запропонувати ді-

тям встановити 

логічний 

ланцюжок на 

кожній картинці: 

об'єкт – дія – мета 

дії. Вихователь 

ставить 

запитання: 

«Хто зображений?

», «Що він 

робить?» і 

«Навіщо він це 

робить?» 

Аналогічно 

обговорюються 

всі наскрізні герої 

Обговорення кожної 

наступної картинки 

починається після 

з'ясування мети дій 

героїв на попередній 

картинці. Для 

забезпечення 

динамічності гри 

вихователь відсуває 

картинки по черзі, 

починаючи з крайньої 

лівої. Доцільно 

використовувати будь-

які символи, що 

позначають три базових 

питання: 

- Хто робить? 

- Що робить? 

- Навіщо робить? 
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Щ
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вчити дітей 

встановлювати 

послідовність дій 

на картинках 

Запропонувати 

дитині взяти будь-

яку картинку, що 

сподобалась і 

перекласти її 

ближче до себе. 

Назвати дію 

об'єкту та її мету. 

Потім виконати 

завдання: «Що 

було раніше – що 

буде пізніше», 

вибудовуючи 

картинки в 

логічний ряд 

На цьому кроці 

вихователь (або інші 

діти) контролюють 

правильність складеного 

одним з дітей логічного 

ряду. Якщо дитина по-

рушує послідовність 

розташування кадрів, 

вихователь не повинен 

його зупиняти. Він 

пропонує подивитися на 

послідовність кадрів і 

дати їй пояснення. 

Вихователь надає 

можливість виправити 

помилки самостійно 

 

У процесі роботи з дітьми використовуються ігри, які знайомлять 

дошкільників із медіазасобами, людьми, чия професія пов’язана з медіа, 

процесами створення медіа тощо. Під час дидактичної гри «Я – редактор» 

діти на шаблонах за допомогою карток «створюють» журнали, газети, книги. 

Подібні ігри цікаві дітям, але більший інтерес викликає можливість самому 

створити медіа.  

Фотографія як один з видів медіа широко використовується в 

навчально-виховному процесі дошкільного закладу.  

Самостійне виготовлення фотографії дитиною дає можливість 

знайомити її з різними видами медіазасобів (фотокамера в телефоні, 

фотоапарат). Крім технічної сторони самостійне виготовлення фотографії 

дозволяє виховувати у дітей почуття піклування про найближчих родичів, 

підтримувати родинні зв'язки. 

Порівняльне розглядання фотографій з членами родини різних періодів 

життя, різних вікових категорій використовується для формування у дітей 

розуміння зовнішньої та внутрішньої схожості та несхожості із рідними. 

Споглядання фотографій у цьому випадку дає можливість педагогам і 

батькам формувати уміння «читати» і аналізувати медіатексти: наочно 

продемонструвати дітям статеву приналежність, гендерні відносини; зміни, 

які відбуваються з людиною з віком, признаки цих змін; емоції, які 

виникають у людини в різних життєвих ситуаціях та те, за допомогою якої 

міміки, жестів вона відображає ці емоції. 

Використання фотографії розпочинається з простого споглядання (діти 

раннього віку). Потім вихователь сам підбирає фотографії відповідно до теми 

і мети заняття (усі вікові категорії дошкільників). Після того, як дитина 
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достатньо оволодіє умінням «читати» зображене на фотографії, помічати 

найдрібніші деталі (середній дошкільний вік), можна залучити її до підбору 

фотографій за певною тематикою чи особистого створити її. Як правило, 

подібні завдання доступі для дітей старшого дошкільного віку.  

Самостійне створення фотографії за участі дорослих (педагогів і 

батьків) доступне дітям, починаючи з середнього (рідше молодшого) 

дошкільного віку. Дитина може придумати сюжет сама, помітити цікаві 

моменти життя в оточуючому. Особливого значення сумісне фотографування 

набуває у ході сімейного виховання. Дитина разом з батьками створює 

сімейний фотоальбом, фототеку на комп’ютері, флешці або диску. Таким 

чином дитина оволодіває соціальним досвідом поведінки в родині, ставлення 

до визначних сімейних подій. Крім того дошкільник вчиться володіти 

технічними медіазасобами. 

Слайд-фільм (або презентація) – це створений за допомогою програми 

Power Point навчальний комп’ютерний фільм, який може бути анімований чи 

озвучений. Презентація – це найбільш популярний та доступний засіб 

представлення текстової, графічної та іншої інформації персонально для 

одного глядача чи групи людей (на персональному комп’ютері, чи в мережі 

Інтернет). 

DVD слайд-фільм, створений за допомогою програми Windows Movie 

Maker, – це відеоролик, складений із фотографій, картинок, ілюстрацій. Між 

фотографіями можуть вставлятись переходи, на фотографіях можна 

застосувати ефект руху відеокамери зображенням, є можливість накласти 

текст на фотографію, до всього ролику застосовується фонова музика.  

За допомогою фільмів і презентацій можна розв’язати будь-які 

завдання в рамках освітньої лінії «Дитина в соціумі» і не тільки. Їх тематика 

може бути різноманітною: «Родина», «Професії дорослих», «Сімейні 

традиції», «Дитячі ігри», «Один вдома», «Дорослі: близькі та чужі», 

«Дружба» тощо. Презентації можуть містити творчо-пошукові завдання: що 

далі, ситуація «навпаки», хто що робить, що змінилось тощо. 

Мережа Інтернет сьогодні заволоділа умом, серцем і часом як 

дорослих, так і дітей. Інтернет відіграє велику роль у процесі входження 

дитини у світ соціальних зв’язків. 

У ході медіаосвіти необхідно сформувати диференційоване і критичне 

ставлення до інформації, яку пропонує Інтернет, навчити розрізняти 

корисне, цікаве, беззмістовне, неправдиве й небезпечне. 

Дитина повинна зрозуміти і засвоїти, що крім розважальної функції і 

масиву різноманітної інформації, Інтернет надає корисні можливості для 

спілкування з людьми, які мешкають в інших містах і навіть країнах, з 

людьми, які в цей час не знаходяться поруч з нею, передачі будь-якої 
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інформації (тексти, малюнки, фотографії, фільми тощо) на далеку відстань у 

короткий час. 

У позанавчальний час вихователь з дітьми може організувати 

листування електронною поштою або спілкування в соціальних мережах з 

педагогами та вихованцями інших дошкільних закладів, батьками 

вихованців, які в цей час знаходяться в інших містах, країнах, обмінюватись 

малюнками, фотографіями. Такий вид діяльності дозволить підвищити рівень 

медіграмотності не тільки вихованців, але й педагогів. Крім того, спілкуючись 

таким чином з однолітками, дошкільник вчиться бути ввічливим, 

толерантним, набуває навички представити себе, вибудовувати стосунки, 

давати оцінку вчинкам і діям співрозмовника, товаришувати «на відстані». 

За допомогою скайп-спілкування група дошкільників «навідує» 

дитину, що захворіла і не ходить до дошкільного закладу. Таким чином 

вихованці вчаться проявляти турботу, піклуватись про інших, співчувати. 

Американський медіапедагог Д. Леверанз систематизувала вимоги до 

знань і вмінь, що пред'являються до учнів шкіл різних штатів США у процесі 

медіаосвіти: учні повинні мати доступ до друкованих, візуальних та 

електронних медіа з різними цілями; учні повинні володіти термінологією 

медіаосвіти; учні повинні розуміти, що всі медіатексти містять 

«повідомлення» (messages); учні повинні вміти «декодувати» й аналізувати 

(за допомогою так званого «критичного аналізу») медіатексти в історичному, 

соціальному та культурному контексті, розуміючи при цьому відносини між 

аудиторією, медіатекстом і навколишньою дійсністю; на основі отриманих 

знань учні повинні мати можливість створювати власні медіатексти різного 

характеру, обговорювати свої медіапроекти, як і медіатексти, створені 

іншими людьми [7].  

Розглянувши та проаналізувавши представлені цілі й способи дії з 

інформацією [7], адаптували їх для дітей дошкільного віку. Таким чином для 

дітей доступні: 

- Спілкування та дія з медіа, використання медіа для: інформації та 

розваги; найпростішої дослідницької роботи; навчання; оцінки мови 

медіатекстів і деяких їх форм і жанрів (новини, анімація, реклама, драма 

тощо); знання термінології найважливіших частин медіаобладнання (камера, 

проектор, комп'ютер, слайд тощо), уміння виконувати елементарні операції 

за допомогою цього обладнання; уміння розрізняти частини медіатексту 

(наприклад, кадри); знання основних медіапрофесій (журналіст, режисер, 

оператор та інші). 

- Загальний аналіз медіатекстів: використання раніше отриманих знань і 

вмінь; пояснення своїх уподобань стосовно медіапродукції; ідентифікація та 

опис різних стереотипів у медіатексті (наприклад, герой, лиходій і т. д.); 

розуміння розходжень між видами медіа (преса, ТВ, кіно тощо); розуміння 

деяких шляхів організації матеріалу в медіатексті; аналіз того, як словесні й 
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візуальні символи утворюють певне значення (наприклад, роль знаків у 

рекламі); знання різних типів реклами в різноманітних формах і видах 

медіатекстів; розгляд типів сюжетів, використаних у рекламі, новинах, 

документальних та ігрових медіатекстах; розуміння й пояснення зав'язків, 

розвитку дії та розв'язки сюжету в медіатексті. 

- Критична оцінка медіатекстів: розуміння різниці між реальною подією та 

її відображенням у медіатексті; постановка запитань про зміст медіатексту 

на основі своїх знань і життєвого досвіду; опис деяких деталей медіатексту 

й того, як вони роблять цей текст більш цікавим; дослідження шляхів, якими 

медіа може впливати на особистість; уважне та критичне «читання» 

медіатекстів, призначених для розваги чи навчання, розуміння їх основних 

ідей, змісту; дослідження впливу медіа на оточення вихованців; визначення 

того, для якої аудиторії призначений той чи інший медіатекст. 

- Використання знань про різні види медіа для рішення тих чи інших 

проблем, спілкування та створення власних медіатекстів): вибір засобу та 

форми медіа (наприклад, фотографії, малюнки, журнальні ілюстрації) та 

створення історії на просту тему; визначення та створення короткого плану 

сюжету або візуального тексту (фотографія, відео, комікс, комп'ютерна 

графіка тощо); виконання та презентація свого медіапроекту. 

Виходячи з визначених способів дії з інформацією, для досягнення 

достатнього й високого рівнів медіаграмотності дошкільників важливо, щоб 

дитина не поглинала інформацію, а стала її «продюсером» (виробником, 

постановником, активним діячем). Основні дії, якими при цьому оволодіває 

дитина: уміння формулювати медіаінформаційну потребу, шукати, 

підбирати, оцінювати та інтерпретувати підсумки пошуку й представляти їх 

у вигляді нового медіаінформаційного продукту. 

Процес «продюсування» інформації можна представити схематично: 

 

 

При вивченні будь-якої теми відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти і діючих навчально-виховних програм дошкільнику 

РЕЗУЛЬТАТ 

(створений власноруч медіатекст)
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пропонується для засвоєння різноманітна інформація, яка інколи не 

зрозуміла і не цікава дітям. У такому випадку «продюсерство» – не тільки гра 

для дитини, але й цікава форма засвоєння інформації. На початку в дитини 

виникає ідея (тема, яка ненав’язливо попередньо запропонована 

вихователем). Потім за допомогою дорослих або самостійно (частіше старші 

дошкільники) вона аналізує, визначає умови реалізації власної ідеї: визначає 

ресурси і джерела (медіазасоби), раціональні засоби реалізації, найкращий 

спосіб представлення оточуючим. Після попередньої роботи переходимо 

безпосередньо до процесу діяльності з інформацією. Саме на цьому етапі 

важливо надати дитині найбільшу свободу, здійснюючи опосередковане 

(через ігрові прийоми, творчо-пошукові завдання тощо) керівництво. 

Завершується процес «продюсування» створенням медіатексту: книга, 

газета, фото, презентація, комікс, рекламний чи соціальний плакат, слайд-

фільм тощо. 

Одна з цікавих новинок для роботи з дітьми – лепбуки (від англ. «lap 

book» – книга на колінах). Інтерактивна розвивальна гра-тека, за допомогою 

якої можна працювати з будь-якою інформацією. Тим більше, що такі папки 

дитина може виготовляти самостійно. Для цього необхідно відшукати 

потрібну інформацію (в пригоді стануть Інтернет, преса, книги тощо), 

критично оцінити її, обрати найцікавіші матеріали, а потім донести цю 

інформацію до інших. Лепбуки можуть постійно оновлюватись, 

доповнюватись, видозмінюватись. Робота з лепбуком дозволяє формувати у 

дітей критичне мислення, вміння аналізувати медіатексти і створювати їх 

самостійно.  

Лепбук – спосіб організації навчально-виховної діяльності. Це гра, 

творчість, пізнання та дослідження нового, повторення й закріплення 

вивченого, систематизація знань і просто цікавий вид спільної діяльності 

дорослих і дитини, а також оптимальна можливість самостійної роботи 

дитини з інформацією. Правильніше визначити лепбук не як засіб навчання, 

а як особливу форму організації навчального матеріалу, тобто певної 

інформації. 

По суті лепбук являє собою папку або міні-книжку, в якій 

систематизовані знання з якоїсь теми. Теми можуть бути як широкі 

(«Математика», «Погода», «Спорт», «Фрукти й овочі»), так і вузькі 

(«Цифри», «Кішки», «Сніг», «Яблука»). У такій книжці багато кишеньок та 

конвертиків, що містять необхідний систематизований матеріал (у тому числі 

ілюстративний) для вивчення і закріплення знань по темі [4]. Медіа можуть 

стати окремою темою для лепбука. У такому випадку дитина має можливість 

ознайомитись з видами медіа, їх функціями, споживачами тощо. 

Лепбуки допомагають швидко і ефективно засвоїти нову інформацію і 

закріпити вивчене в пізнавально-ігровий формі. Ці тематичні посібники 

мають яскраве оформлення, чітку структуру і розробляються спеціально під 
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конкретну дитину (чи групу дітей) з певним рівнем знань. Поширені також і 

«колективні» тематичні папки, які виготовляються вихователями. 

Оптимальний вік дитини для початку занять з тематичними папками – 

4 – 5 років. Ідеальний варіант виготовлення тематичної папки – спільно з 

дитиною, тоді вона запам'ятовує інформацію в процесі створення лепбука. У 

ході роботи з тематичним матеріалом дитина проводить спостереження, 

виконує завдання, вивчає і закріплює інформацію. Згодом, маючи під рукою 

готову тематичну папку, дитина може освіжити свої знання з тієї чи іншої 

теми. Лепбук – підсумковий результат спільної роботи з дітьми за тією або 

іншою темою. Його виготовленню передують тематичні заняття та ігри, 

обговорення складних питань, виконання завдань. У цьому випадку дитина 

буде готова до виготовлення тематичної папки разом з дорослим. Лепбук 

виконує свою роль як дидактичного та ігрового посібника, який дозволяє 

закріплювати і систематизувати знання [4].  

Важливо, щоб задум кожного конкретного ігрового медіаосвітнього 

заняття чи інтеграція медіаосвітніх завдань у традиційний навчально-

виховний процес відповідали інтересам та віковим можливостям дітей, 

сприяв отриманню нових знань, активізації пізнавальної активності й 

розвитку творчого потенціалу. І звичайно ж, важливою умовою організації 

ігрових форм медіаосвітньої роботи виступають створення доброзичливої 

обстановки, щира зацікавленість педагога в спілкуванні з дитячим 

колективом і світом медіа [11]. 

Висновок. Медіа – невичерпне джерело для гармонійного розвитку 

дитини. Як ми бачимо, медіа стають комплексним засобом освоєння дитиною 

навколишнього світу, а медіаосвіта – основою формування нового типу 

медіаграмотної особистості. 

Інтеграція медіаосвіти в навчально-виховний процес дошкільного 

навчального закладу сприяє створенню атмосфери самодіяльності й 

творчості, загальної захопленості та доброзичливості, виникненню 

можливостей реалізовувати творчі потреби, унаочненню результатів 

виконуваної діяльності. 

Творчий підхід до організації традиційного навчально-виховного 

процесу дошкільного навчального закладу дозволяє формувати 

медіаграмотність дошкільників. Використання медіазасобів і створення 

медіатекстів сприяє гармонійному розвитку медіаграмотної особистості. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в удосконаленні форм і 

методів медіаосвіти в дошкільному навчальному закладі, формуванні у 

вихованців дошкільного навчального закладу медіакультури, забезпеченні 

їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним 

середовищем. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования медиаграмотности 

детей дошкольного возраста в ходе учебно-воспитательного процесса 

дошкольного учреждения. 
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The formation of media literacy of the child within the educational process 

of preschool educational institution.The article discusses the formation of media 

literacy of children of preschool age in the course of the educational process 

preschool. 
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 Надія Кисла 

  

МУЛЬТ–ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Автор статті розкриває сутність поняття мульт-терапія, описує 

алгоритм створення та функціонування у дошкільному навчальному закладі 

дитячої анімаційної студії як засобу розвитку творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку. 

 Ключові слова: мульт-терапія, медіа-освіта, арт-терапія 

  Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Згідно основних положень Концепції 

впровадження медіа-освіти в Україні, медіа-освіта дошкільна є принципово 

інтегрованою і спрямована на збалансований естетичний та інтелектуальний 

розвиток особистості дитини [1;2]. Беручи до уваги те, що нас час 

ознаменувався стрімким зростанням інформаційного потоку, який 

надзвичайно швидко почав змінювати якість та зміст життя суспільства, в 

людське життя влилися і стали органічною частиною електронні засоби 

зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому проникнення 

сучасних, у тому числі і мультимедійних, технологій в галузь освіти є 

закономірним невідворотним явищем. Усвідомлення цього факту дало 

поштовх до пошуку нових форм і методів роботи з дозволяють організувати 

спільну діяльність дітей і дорослих в процесі подолання психолого-

педагогічних труднощів і допомогти впоратися з проблемами, компенсувати 

недоліки.   

Всі ці та інші цілющі властивості подиву лежать в основі такого напрямку 

в арт-терапії, як мульт-терапія. Умови для розвитку арт-терапії почали 

закладатися разом з появою інтересу до дитячої творчості і примітивного 

мистецтва, коли воно набуло спонтанне вираження емоцій, не стримувана 

рамками умовності, коли став важливий сам процес творчості, а не його 

оцінка. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері 

медіаосвіти займаються як вітчизняні дослідники, так і зарубіжні вчені. Серед 

зарубіжних вчених можна виділити Л. Зазнобіна, Ю. Усова, О. Федорова, О. 

Шарикова та ін. Дослідження в цьому напрямі проводяться вітчизняними 

дослідниками, зокрема В. Івановим, Л. Найдьоновою, Г. Онкович, Б. 

Потятинником та ін. Проблема формування творчих здібностей та 

медіакультури стала предметом наукової уваги Н. Кирилової, Л. Мастермана, 

М. Скиби, О. Сергеєвої та ін. Значення медіаосвіти для становлення 

особистості аналізували О. Бурім, І. Задорожна, Л. Зазнобіна, Т. Кузнецова, 

А. Литвин, О. Федоров та ін.  
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Усвідомивши важливість та цінність впровадження елементів медіаосвіти 

в освітній процес дошкільного навчального закладу, ми вирішили 

впровадити у якості здоров’язбережувальної технології інноваційну форму 

роботи з дітьми — мульт – терапію, за якої «ефект» доцільного використання 

мультфільмів виявився надзвичайним. Мультфільм-мультиплікація, анімація, 

мультиплікаційне кіно — це вид кіномистецтва, твори якого створюються 

шляхом зйомки послідовних фаз руху мальованих (графічна або мальована 

мультиплікація) або об’ємних (об’ємна або лялькова мультиплікація) 

об’єктів.  

Завдання, що постали перед нами у ході дослідження – окреслити суть 

поняття мульт – терапія та дослідити ефективність упровадження даної 

технології у практику роботи педагогів – дошкільників як засобу розвитку 

творчих здібностей дітей дошкільного віку. 

 Мульт – терапія — це методика співпраці вихователя і дитини засобами 

перегляду мультиплікаційних картин і в подальшому їх аналіз з метою 

досягнення високих позитивних результатів у навчальному, розвивальному 

та виховному аспектах.  

У мульт-терапії можна виділити два напрями:  

– активна (створення мультфільмів);   

– пасивна (перегляд мультфільмів);  

 У практиці роботи педагогів Станіславського ясел – садка широко 

використовуються обидва напрями технології. Так, під час проведення 

занять вихователі досить часто показують дітям фрагменти мультфільмів, 

відео презентації, відеоролики, самі створюють з дітьми невеличкі сюжети. 

Мульт – терапія, у цьому розумінні, – особлива технологія, яка поєднує в 

собі бажання дорослих виявити себе у допомозі дітям та вічну мрію дітей про 

всемогутність, чаклунство та безсмертя. Це стає можливим тоді, коли вони 

разом починають створювати мультфільми.  

 Значення мультфільмів неможливо обмежити розважально-

рекреативними можливостями. Їх феномен полягає у тому, що, будучи 

розвагою, відпочинком, вони здатні перерости у навчання, творчість, 

терапію, у модель людських відносин. У практиці формування 

психосоціальної компоненти здоров’я дитини дошкільного віку мульттерапія 

виконує такі функції: 

• розважальну: розважити, надихнути, підвищити інтерес; 

• комунікативну: освоєння діалектики спілкування; 

• самореалізації в житті після перегляду; 

• ігротерапевтичну: подолання різних труднощів, страхів, 

проблем, протиріч з власним «я»; 
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• діагностичну: виявлення відхилень від нормальної поведінки, 

самопізнання у процесі перегляду мультфільмів; 

• функцію корекції: внесення позитивних змін в структуру 

особистісних показників; 

• міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей 

соціально-культурних цінностей; 

• функцію соціалізації: включення в систему суспільних відносин. 

Вагоме значення для результативного впровадження мульттерапії у 

процес виховання дітей дошкільного віку є співпраця з батьками. 

Впроваджуючи мульттерапію, завдання вихователів полягає ще й в тому, 

щоб увійшовши в контакт з батьками вихованців, допомогти їм знайти шляхи 

і форми, за яких ця робота може бути продовжена вдома, в сім’ї. Можна 

пропонувати батькам пам’ятки з техніки безпеки, поради щодо вибору 

конкретних збірників мультиплікаційних картин, ширмочки-пересувки, 

консультації тощо. 

Інноваційні технології покликані змінити навчальний процес, його зміст, 

організацію, характер діяльності педагога і мають бути спрямовані не тільки 

на озброєння дітей знаннями, а ще й здійснювати розвивально-виховну 

функцію [5; 217]. 

 Широке застосування дитячої анімації стало можливим завдяки 

розвитку інформаційних технологій. Сучасні цифрові пристрої дають дитині 

реальну можливість реалізувати себе не тільки у якості глядача, але й 

безпосередньо увійти до творчої лабораторії творця мультфільмів. Раніше 

процес виробництва мультфільмів був дуже трудомісткім і вимагав 

спеціально обладнаної студії. Сьогодні для цього достатньо звичайного 

цифрового фотоапарату зі штативом, диктофону та комп’ютера з програмою 

монтажу. Тому ось уже другий рік поспіль у Станіславському ясел – садку 

функціонує дитяча анімаційна студія «Kinder cinema», що сприяє 

гармонійному розвитку та творчої самореалізації дитини, відкриття в собі 

неповторної індивідуальності реалізації себе у навчанні, творчості, у 

спілкуванні з іншими. 

  Мультиплікація – це універсальна та інтернаціональна мова 

спілкування дітей і дорослих усього світу. Дитяча мультиплікація – це 

особливий вид мистецтва, самостійний та самоцінний. Це – можливість для 

дитини висловитись та бути почутою. Вона є дуже близькою до світу 

дитинства, бо в ній завжди присутня гра, злет фантазії й немає нічого 

неможливого. Вона задовольняє потреби дитини все робити своїми руками, 

а також дає можливість самостійно створювати твори мистецтва за 

допомогою досить простих засобів.  

Анімація надає великі можливості для розвитку творчих здібностей, 

поєднуючи теоретичні та практичні заняття, результатом яких є реальний 

продукт самостійної творчої праці дітей. У процесі створення 
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мультиплікаційного фільму розвиваються сенсомоторні якості, пов'язані з 

діями руки дитини, що забезпечують швидке і точне засвоєння технічних 

прийомів у різних видах діяльності, сприйняття пропорцій, особливостей 

об'ємної і плоскої форми, характеру ліній, просторових відносин; кольору, 

ритму, руху. В основу вивчення мистецтва мультиплікації покладені ціннісні 

орієнтири, досягнення яких визначаються виховними результатами — 

придбання дошкільниками соціальних знань (про громадські норми, склад 

суспільства, про соціально схвальні і несхвальні форми поведінки в 

суспільстві і т.д.), первинного розуміння соціальної реальності і 

повсякденному житті. Для досягнення даного рівня результатів особливе 

значення має взаємодія дошкільника зі своїми педагогами як значимими для 

нього носіями позитивного соціального знання і повсякденного досвіду. 

Творчі здібності, спрямовані на створення нового, формуються тільки на 

нестандартному матеріалі, який унеможливлює роботу за існуючим 

шаблоном, анімація – мистецтво, що руйнує всі стереотипи зображення, 

руху, створення образів, чиї «межі збігаються тільки з межами уяви». 

На заняттях юні мультиплікатори пізнають секрети виробництва 

мальованих, пластилінових, лялькових, комп'ютерних мультфільмів, а також 

дізнаються про те, як придумуються і оживають улюблені персонажі, хто 

наділяє їх голосом і характером. 

Заняття в дитячій мультиплікаційній студії допоможуть дошкільникам 

реалізувати свої творчі задуми. Тут вони зможуть спробувати себе в якості 

сценариста, режисера, художника і т.д. Під керівництвом педагога діти 

придумують сюжети казок, малюють і оживляють персонажів за допомогою 

різних анімаційних програм. Таким чином, робота дитячої студії 

мультиплікації спрямована на художньо-естетичне виховання дітей і сприяє 

розвитку їх творчої активності: 

• зміст занять побудовано на взаємодії різних видів мистецтва 

(живопис, декоративно-прикладне мистецтво, література, 

музика, театр), об'єднаних спільною метою і результатом — 

створенням мультиплікаційного фільму; 

• включення в зміст програми різноманітних видів образотворчої 

діяльності (малювання, ліплення, конструювання, виготовлення 

ляльок з різних матеріалів і т.д.) і технічної (освоєння різних 

технік зйомки, робота з кіно, -відео, -аудіо апаратурою); 

• використання системи завдань і вправ, що розкривають 

виражальні можливості мистецтва мультиплікації і спрямованих 

на освоєння дітьми різних матеріалів і технічних прийомів 

художньої виразності; 

 Діти дуже різні за своїм індивідуальним і особистісним особливостям. У 

них різний темперамент і рівень загального психічного розвитку, типи 

мислення і характер поведінки, вони по-різному ставляться до себе, до 
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людей, до світу і до праці. В залежності від тих чи інших особливостей і 

здатність до навчання у них різна. Тому процес навчання організовується 

так, щоб кожна дитина мала можливість виховуватися у відповідності зі 

своїми індивідуальними особливостями: сприймати інформаційний матеріал 

з тією чи іншою глибиною і в своєму темпі, задовольняти свої інтереси та 

схильності [5; 230]. 

У процесі реалізації програми занять дитячої анімаційної студії діти 

отримають: 

Знання про:  

• форми прояву турботи про людину при груповій взаємодії; 

• правила поведінки на заняттях, в ігровому творчому процесі; 

• правила ігрового спілкування, про правильне ставлення до 

власних помилок, до перемоги, поразки 

• морально-етичний досвід взаємодії з однолітками, старшими та 

молодшими дітьми, дорослими відповідно до загальноприйнятих 

моральних норм; 

• необхідні відомості про види анімаційних технік; 

• способи «оживлення», тобто руху мультиплікаційних героїв на 

екрані. 

Навички: 

• аналізувати і зіставляти, узагальнювати, робити висновки, 

виявляти наполегливість у досягненні мети; 

• правильно взаємодіяти з партнерами по команді (терпимо, маючи 

взаємовиручку і т.д.); 

• виражати себе в різних доступних і найбільш привабливих для 

дитини видах творчої та ігрової діяльності; 

• планувати свої дії відповідно з поставленим завданням; 

• домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній 

діяльності; 

• формулювати власну думку і позицію — «оживляти» на екрані 

найрізноманітніші предмети і користуватися основними 

анімаційними техніками; 

• імпровізувати; 

• працювати в групі, в колективі; 

• виступати перед глядачами в різних аудиторіях. 

 Головним результатом впровадження мульт – терапії у освітньо-

виховний процес дошкільного навчального закладу має стати отримання 

первісного досвіду самореалізації в різних видах творчої діяльності, 

формування потреби та вміння виражати себе у доступних видах творчості, 

грі і використовувати накопичені знання. 
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Наостанок хочеться наголосити на тому, що мульт – терапія – це цікава 

справа для малечі та дорослих, що вимагає тривалих зусиль і згуртованою, 

злагодженої колективної роботи. А крім яскравих емоцій на пам'ять 

залишиться мультфільм, знятий своїми руками. І головне, завершуючи одну 

роботу, вони осяяні вже іншою ідеєю і задумом створення нового 

мультфільму. Варто пам’ятати, що у дитини на стільки багатий внутрішній 

світ, світ фантазій і емоцій, що мультиплікація дозволяє зробити великий 

крок до розвитку активної творчої особистості дитини, здатністю до 

самореалізації, вміє встановлювати гармонійні стосунки з іншими людьми і з 

самим собою[4;18]. 
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Автор статьи раскрывает сущность понятия мульттерапия, описывает 

алгоритм создания и функционирования в детском саду детской 

анимационной студии как средства развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: мульт-терапия, медиа- образование, арт-терапия 

 

The author reveals the essence of the concept multterapiya describes the 

algorithm creation and operation in pre-school children's animation studio as a 

means of development of creative abilities of preschool children 
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Тетяна Комінарець 

АКТУАЛЬНІСТЬ МЕДІАОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розкрита необхідність освоєння елементів медіаосвіти у 

навчально-виховному процесі початкової школи, з метою формування 

сучасної свідомої особистості.  

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіаграмотність, медіакультура, 

особистість молодшого школяра 

Наше суспільство насичено різноманітними медіа, як сучасними так і 

давно відомими. Це змушує змінювати поняття грамотності, від 

елементарного процесу читання і письма до більш поширеного погляду на 

можливості використання засобів масової інформації для створення нових 

контактів, отримання інформації та подальшого її осмислення та 

використання.  

Актуальність впровадження медіаосвіти в Україні зумовлюється 

нагальним завданням входження нашої країни до єдиного європейського 

освітнього й інформаційного простору. У зв’язку з цим варто зауважити, що 

саме у розвинених європейських країнах (поряд із Канадою, США та 

Австралією) питанням медіаосвіти традиційно приділяється найбільша увага 

[5, c.89]. 

Дослідження різних аспектів і проблем медіаосвіти здійснюються 

науковцями багатьох країн. Вперше у 1960 році відомий канадський 

теоретик комунікацій і медіа М. Маклюен запропонував упровадження 

медіаосвіти у навчальні програми. Питання медіаграмотності, вивчення медіа 

та їх впливу на суспільство, освоєння учнівською і студентською молоддю 

умінь і навичок, необхідних для ефективної взаємодії із сучасними медіа, 

перебувають у центрі уваги, зокрема таких зарубіжних науковців, як Р. 

Гоббс та Р. К’юбі (США), Б. Шерб (Німеччина), Ж. Гоне та К. Ермелен 

(Франція), О. Федоров (Росія). 

Дедалі більше досліджень, пов’язаних із медіаосвітою, з’являється 

останніми роками в Україні. Її проблеми в контексті світового інформаційного 

простору досліджують такі українські вчені, як О. Баришполець, О. 

Волошенюк, Н. Габор, В. Іванов, Л. Найдьонова, І. Слісаренко, М. Тимошик 

(теорія і соціологія медіа, журналістика), Н. Іллюк, Г. Онкович, Б. Потятиник 

(педагогічні аспекти медіаосвіти), І. Чемерис та багато інших. Позитивним 

стало проведення різних видів інформаційних заходів з метою окреслити 

коло питань з проблеми медіа-освіти та визначити шляхи їх вирішення, а 

саме: круглих столів, загальнонаціональних інтернет-конференцій, 

реалізуються певні медіаосвітянські проекти, засновано ряд інтернет сайтів. 

Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів щодо впровадження 

медіаосвіти в навчально-виховний процес початкової школи. 

Термін «медіа» використовується для об'єднання різних форм 

грамотності. Найбільш важливими з них є інформаційна грамотність, 



  

 

132 

візуальна грамотність, текстуальна грамотність, нові засоби масової 

грамотності та новини. 

У сучасній «Енциклопедії освіти» зазначається, що медіаосвіта – це 

«технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, 

розповсюдження, сприйняття інформації та обміну її між суб’єктом (автором 

медіатексту) і об’єктом (масовою аудиторією), а саме: друк, фотографія, 

радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні 

системи, включаючи Інтернет» [4, c. 489]. 

В останні роки увага до медіаграмотності збільшилася. ЮНЕСКО і 

Європейська комісія організували дослідження і закликала національні 

уряди включити медіаграмотність у сферу впливу своїй політики.  

Медіаграмотність може бути визначена як сума знань, навичок і 

відносин, які громадяни повинні використовувати свідомо та критично. 

Кожен повинен мати можливість отримати доступ до використання засобів 

масової інформації, щоб розуміти і свідомо оцінювати різні її аспекти. 

Важливість медіаграмотності можна підкреслити, вказуючи на 

важливість ЗМІ в сучасному суспільства. Наше суспільство насичено 

різноманітними засобами масової інформації. Школярі слухають та дивляться 

телебачення і в той же час відправляють текстові повідомлення друзям за 

допомогою мобільного телефону, вони пишуть на папері в школі, і в чаті 

Facebooking на своєму ноутбуці. Різні засоби масової інформації – 

телебачення, мобільний телефон, комп'ютер – використовуються одночасно, 

і в силу технологічних розробок одного середовища може надавати різні 

види медіаконтенту – шкільним творам, джерелам для дослідження, 

можливості спілкування з друзями в соціальних мережах і т.д.  

Оскільки ці різні ЗМІ стали важливими як для отримання інформації так 

і для спілкування з іншими людьми, вони отримали значення в суспільстві і 

медіаграмотність стала однією із ключових передумов для становлення 

активного і свідомого громадянина. 

5 липня 2012 року Рада ООН з прав людини одноголосно ухвалила 

важливу резолюцію «Про сприяння, захист та здійснення прав людини 

в Інтернеті». Запропонована Швецією резолюція була широко підтримана 

міжнародною спільнотою – понад 70 країнами-членами РПЛ та іншими 

країнами з усіх регіональних груп. Резолюція постановила: «права, які 

людина має онлайн, мають однаковою мірою бути захищені, зокрема, 

свобода вираження поглядів, яка застосовується незалежно від кордонів та 

щодо будь-яких обраних особою ЗМІ, відповідно до статті 19 Загальної 

декларації прав людини та Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права» [2].  

Соціальні мережі відіграють важливу роль у створенні та зміцненні 

цінності Інтернету як форуму для дискусій. Вони уможливлюють реалізацію 

прав людини, особливо права на вираження поглядів (але також 

на зібрання) та виступають каталізатором демократичної участі громадян 

у суспільних процесах і, таким чином, – демократії. 
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Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, 

часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного 

соціального навчання. 

Важливу роль на всіх етапах становлення та розвитку медіаосвіти 

відіграє ЮНЕСКО. Починаючи з 1970-х років ЮНЕСКО постійно звертається 

до проблем медіосвіти, яка в офіційних документах цієї організації 

розуміється як одне з «фундаментальних людських прав», нерозривно 

пов’язане зі свободою самовираження та отримання інформації [11, p. 4].  

Протягом 1980-х – 2000-х років на кількох фахових форумах ЮНЕСКО 

ухвалювалися документи, які рекомендують національним урядам 

запроваджувати всеохопні програми медіа-освіти на всіх освітніх рівнях, 

включно з освітою дорослих, та запроваджувати програми підготовки 

вчителів і викладачів з медіаосвіти [8].  

На конференції у Відні в 1999 році ЮНЕСКО підкреслює важливість 

визначення значення медіатекстів і інтереси ЗМІ та медіавиробників. Кожна 

людина повинна мати можливість аналізувати і критично осмислювати ЗМІ. 

Люди повинні бути компетентні в розумінні повідомлень і значенні 

матеріалів, представлених в засобах масової інформації. Всі громадяни 

повинні мати доступ до різних засобів масової інформації, доступних як для 

споживання так і для виробництва. Громадянам також потрібні навички для 

створення повідомлень, а також вміння вибирати відповідні медіаплатформи 

для їх викладання та спілкування з іншими людьми.  

Європейська комісія (ЄК) вважає медіаграмотність важливим фактором 

формування свідомого громадянина в сучасному інформаційному суспільстві. 

Але необхідно враховувати широке проникнення засобів масової інформації 

в наше суспільство і необхідність усвідомлення різних видів повідомлень, з 

якими ми стикаємося в нашому повсякденному житті.  

Багато організацій в країнах-членах ЄС також почали проекти 

поліпшення медіаграмотності серед своїх громадян. 

Прикладом може служити Європейська хартія з медіаграмотності. 

Цілями Хартії є: 

 сприяння більшої інформованості в Європі по медіаграмотності і 

ЗМІ в освіті; 

 підняття суспільної значущості медійної грамотності та медіаосвіти 

як в кожній європейській нації, так і в Європі в цілому. 

 стимулювання розвитку постійної та добровільної мережі засобів 

масової інформації для педагогів Європи, які пов'язанні між собою 

загальними цілями. 

З 2010 р. в Україні набула чинності Концепція впровадження медіаосвіти 

в Україні [6], що має на меті «сприяння розбудові в Україні ефективної 

системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді 

до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа- 

компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей». 
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Головною метою Концепції є визначити основні напрями медіаосвіти, як 

дорослого населення, так і учнівської та студентської молоді в Україні та 

окреслення значення впливу медіапростору на свідомість та громадянську 

позицію сучасного українця.  

Пріоритетними напрямами розвитку в Україні ефективної системи 

медіаосвіти є: створення системи шкільної медіаосвіти, що передбачає 

розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої 

освіти для молодших класів загальноосвітніх шкіл; сприяння поширенню 

практики інтеграції медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних 

предметів; напрацювання низки факультативних медіаосвітніх програм для 

підлітків; упровадження курсу медіакультури з урахуванням профільного 

навчання; активізація гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, 

інших позакласних форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування 

[6]. 

В останні роки старі кордони – наприклад, між приватним та суспільним 

життям, високою і низькою культурою – стають менш гострими. Більше уваги 

приділяється особистому, повсякденному життю. Також відбулися 

технологічні зміни і у використанні засобів масової інформації. З 

використовуючи широкі можливості комп'ютерів персоналії є не тільки 

читачами, слухачами та глядачами, але можуть стати і творцями інформації. 

В Інтернеті з’являються блоги, саморобні пости, викладають відео. Не 

завжди інформація, викладена в мережі Інтернет, яка на сьогодні є 

найбільшою з медіаструктур, несе позитивний, високоестетичний характер. 

Готовність школярів до сприймання інформації, вміння надавати оцінку 

її значущості, корисності, необхідності, вже не є прерогативою старшої 

школи. З процесом введення в шкільну програму початкової школи предмету 

«Інформатика», наступним кроком повинна була стати програма з 

медіаосвіти. 

Звертаючись до одного з найбільш шанованих учених в галузі 

медіаосвіти, професора Ліверпульського університету Лена Мастермана, 

який проголошує, що медіаосвіта відбувається протягом всього життя 

людини і це не тільки процес оцінки медіапродуктів, а сукупність певних 

послідовних дій, спрямованих на дослідження творів медіакультури, метою 

чого є не просто критичне розуміння, а «критична автономія», тобто 

здатність людини до самостійного критичного судження про медіатекст. 

Медіаосвіта намагається змінити стосунки вчителя і учнів, ставить їх у 

позицію співдослідників, таким чином надаючи додаткові можливості 

співпраці і діалогу. Крім того, на думку Л. Мастермана, медіаосвіта 

орієнтується на навчання в колективі, переважно в групах, що формує у 

дітей комунікативні та соціальні компетентності [10]. 

Згідно з даними Національного союзу сімейних асоціацій, неповнолітня 

аудиторія щорічно проводить у середньому 154 години якісного часу (тобто 

періоду неспання) з батьками і 850 годин – з учителями, у той час як на 

контакти з різними екранними медіа у дітей відводиться 1400 годин. 
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Сучасні молодші школярі є активними споживачами медіаінформації, 

мають навички володіння комп’ютерною технікою. Однак медіаосвіта, як 

відомо, передбачає не тільки наявність чисто технічних знань та умінь 

володіння технікою, а й уміння повноцінного сприйняття творів 

медіакультури, аналізу, самостійного осмислення та інтерпретації 

медіатворів. Зараз вже досить широко визнано, що початкова школа 

повинна навчити дітей критично ставитись до будь-якої інформації. Інше 

питання полягає в тому, як школа чи система освіти в цілому готова та 

справляється з цією проблемою [9].  

 «Належна ефективність викладання медіаосвітніх курсів і формування 

особистісної медіа культури зокрема може бути досягнута лише за умови 

ґрунтовано розроблених психолого-педагогічних засад, які мають 

враховувати як традиційні медіаосвітні, медіапедагогічні підходи, так і нові 

медіапсихологічні», – зазначає Л.А.Найдьонова [7, с. 106]  

Урахування психологічних особливостей молодшого школяра необхідно 

при визначенні форм та методів медіаосвіти. Обов’язковою умовою 

залишається зацікавленість учня у такій, достатньо непростій складовій 

сучасного життя. Серед форм, які можуть бути використані під час освітнього 

процесу можна рекомендувати створення анімаційних фільмів за власними 

сценаріями, випуск газети або журналу, фотокалажів з певних соціальними 

тем, реклами улюбленої книжки. Але в результативності такої діяльності не 

можуть бути зацікавлені тільки педагогічні працівники. Залучення батьків до 

процесу медіаосвіти є обов’язковою умовою такої діяльності. 

У 1982 році було прийнято Грюнвальдську декларацію з медіаосвіти, 

розроблену ЮНЕСКО. У декларації зазначено, що сьогодні усі ми живемо у 

світі, в якому нас оточують медіа, тому школа і родина однакову 

відповідальність за виховання молоді. Найбільш ефективною буде політика, 

коли батьки, фахівці з медіаосвіти будуть співпрацювати, щоб виховати 

медіаграмотне покоління. Окрема увага зверталась на зв'язок медіаосвіти з 

навчанням про засоби масової інформації [3]. 

Відповідно до даних ЮНЕСКО (2008) до ключових аспектів медіаосвіти 

у контексті нових медіа слід віднести п’ять базових навичок, що є 

вирішальними для медіа і інформаційної грамотності: 

 розуміння почутого або прочитаного; 

 уміння мислити критично; 

 творчість або креативність; 

 крос-культурна свідомість; 

 активна громадянська позиція. 

Виходячи з цих навичок були визначенні завдання для кожної із 

ступенів школи. Школа 1 ступеню (початкова школа) – це інтеграція 

медіаосвітнього контенту у зміст начальних програм. Основна мета – 

формування вмінь аналізувати інформацію, визначати її достовірність, 

вірогідність, узагальнювати, робити висновки. Результатом повинно бути 

сформоване критичне мислення. 
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Вивчення сучасних масмедіа в школі відкриває великі можливості для 

розвитку дітей. Перш за все, це пов'язано з екранними медіа, які 

користуються найбільшою популярністю в дитячій аудиторії. Виходячи з тієї 

великої ролі, яку кіно, телебачення, відео відіграють у житті суспільства, 

кожен педагог повинен задуматися про те, як зорієнтувати учнів в тому 

потоці аудіовізуальної інформації, в якому живе сучасний школяр [1, c. 54].  

Таким чином, підвищення зацікавленості та успішні перші кроки з 

упровадження медіаосвіти в Україні, як і активна участь у цьому процесі 

науковців, педагогів, психологів та представників фахової спільноти дають 

підстави очікувати подальшого успішного розвитку медіаосвіти в нашій 

країні. Важливість цього завдання є тим більш очевидною, що високий рівень 

медіаосвіченості і внаслідок цього поінформованості громадян у сучасному 

світі необхідний для зміцнення демократії та прискорення економічного 

зростання, а ліпше розуміння функціонування медіасфери вестиме до 

підвищення вимог до медіа і внаслідок цього – до підвищення їхньої якості. 

Перпектива подальших досліджень полягає у висвітленні методичних 

аспектів впровадження медіаосвіти в початковій школі. 
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in the educational process of the primary school. 

Key words: media, media education, media literacy, media culture, 
personality of primary school pupil.  

 

  



  

 

138 

Світлана Лисенко 

 

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

У статті розглядаються питання медіаосвіти і формування 

медіаграмотності дітей дошкільного віку через мультиплікаційний продукт. 

Ключові слова: медіаосвіта, дошкільники, мультиплікаційний фільм, 

медіаграмотність.  

Підвищуючи власну медіаграмотність, 

людина отримує чіткіше уявлення про 

межу між реальним світом і світом, що 

створили для неї мас-медіа. 

Дж. Поттер 

Постановка проблеми. Усе гостріше на сьогоднішній день стоїть 

питання взаємодії підростаючого покоління зі світом медіа. З одного боку 

уявити життя сучасної людини без преси, радіо, телебачення, Інтернету вже 

практично неможливо, оскільки використання деяких з медіа диктується 

самим суспільством, і молода людина для ефективної соціалізації просто 

зобов’язана ними оволодіти. Для того, щоб гідно орієнтуватися в просторі 

різноманітних засобів мас-медіа, було створено цікаву науку – медіаосвіту. 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування 

в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та 

ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 

традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 

(комп'ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) 

медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. [4] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія і практика медіаосвіти 

в сучасній психолого-педагогічній науці стає предметом дослідження 

багатьох учених, активізує увагу до широкого кола проблем: дослідження 

мас-медіа в цілому, моделей і методів медіаосвіти (Д.Бекінгем, Л.Зазнобіна, 

Л.Мастерман, С.Пензін, Ю.Усов, О.Федоров, О.Шариковтаін.); психолого-

педагогічні дослідження з питань медіаосвіти (Л.Баженова, О.Баранов, 

О.Бондаренко, К.Ворсноп, Н.Габор, Л.Зазнобіна, Р.Куїн, Л.Найдьонова, 

О.Спічкін, О. Федоров, О. Шариковтаін.); вітчизняний та світовий досвід 

медіаосвіти (О.Нечай, О.Самарцев, О.Шариков, Є.Черкашин).  

В Україні увага до медіаосвіти посилилась лише в останні роки. Її 

проблеми в контексті світового інформаційного простору досліджують такі 

українські вчені, як Г.Онкович, Л.Найдьонова, О.Баришполець, Б.Потятиник, 

Н.Горб, Н.Габор, І.Чемерис та багато інших. 
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Результатом дошкільної медіаосвіти виступає медіаграмотність – 

важлива якість особистості дитини дошкільного віку. Медіаграмотність 

виявляється в умінні розуміти сюжет, розрізняти виразні засоби медіатекстів 

(відповідних до віку), обґрунтувати своє ставлення до вибору та оцінки 

якості медійної інформації, що споживається. [3] 

Медіаграмотними повинні бути не лише діти, а й батьки, які активно 

беруть участь в навчально-виховному процесі. Медіаосвіта батьків, сьогодні, 

набуває все більшої актуальності, адже саме батьки повинні надати дітям 

можливість зрозуміти, як використовуються мас-медіа в суспільстві, 

оволодіти навичками використання медіа в процесі комунікації з іншими 

людьми та забезпечити знаннями проте, як: аналізувати, критично 

осмислювати та створювати медіатексти. [1] 

Завдання дослідження. Аналіз науково-методичних джерел з питань 

формування медіаграмотності дітей дошкільного віку та презентація досвіду 

використання мультиплікаційних фільмів з метою підвищення рівня 

медіаграмотності дошкільників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Із-поміж численних видів 

медіатехнологій найпопулярнішими серед дошкільників, безумовно, є 

мультфільм. 

«Мультиплікаційний фільм – це вид кіномистецтва, твори якого 

створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху мальованих (графічна 

мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів» [2, с. 14-

15]. 

У сучасній теорії культури мистецтво мультиплікації (анімації, 

мультиплікаційного кіно, анімаційного кіно) кваліфікується як вид 

кіномистецтва, сюжети якого створюються шляхом знімання послідовних фаз 

руху мальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних (об’ємна 

мультиплікація) об’єктів [3]. Сучасна мультиплікація, або ж анімація, за 

словами М. Поплавського, є синтетичним видом мистецтва, поєднуючи 

елементи пантоміми, акторської майстерності, музичної ритміки й пластики 

людського тіла, механізмів його руху тощо [7]. 

«Мистецтво мультиплікації – особливий вид кінематографа, який 

створює художні твори засобами покадрової зйомки малюнків, маріонеток і 

ляльок. Веселі, чарівні образи героїв мультиплікаційних фільмів завоювали 

щиру любов і вдячність як у дітей, так і в дорослих глядачів. Російський 

режисер-мультиплікатор Михайло Алдашин якось сказав, що «мистецтво 

анімації інтернаціональне. Мультфільм повинен бути гарний і водночас дуже 

зрозумілий глядачам, щоб люди, дивлячись його, сміялися і плакали, як 

діти» [8, с. 186] 

Лаконічність та умовність дитячого мультфільму, стилізація образів 

заохочує дітей до фантазування, пробуджує їх уяву, але в той же час дає 
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розуміння іншосказання, алегорії, що найчастіше спостерігається у казках, 

притчах. Мультиплікаційний фільм у такому випадку унаочнює «примітивну» 

образність, наївний реалізм, дозволяє дитині робити власні умовиводи, але 

відсутність життєвого досвіду призводить інколи до однобічного та 

неусвідомленого відображення навколишнього світу. Активний розвиток 

фантазії та уяви в процесі медіаосвітніх занять відіграє важливу роль в 

розширенні кругозору дітей, дозволяє їм відчути себе дослідниками, 

творцями, будить кмітливість. 

Мультиплікаційний фільм – унікальний жанр, який поєднує в собі 

декілька видів мистецтва (зображувальне, музика, література). Таке 

поєднання впливає на емоційно-моральну та художньо-естетичну сфери 

дитини. Переглядаючи мультфільм, дитина вчиться сприймати 

аудіовізуальну інформацію (звук і зображення одночасно). Це дозволяє 

формувати уміння аналізувати й критично оцінювати зміст та способи 

передачі інформації: як співвідносяться намальований персонаж чи лялька, 

його вчинки з музичним супроводом або закадровим коментарем автора. 

Інколи герої мультфільмів не промовляють жодного слова, але підібраний 

музичний ряд дає змогу зрозуміти, який характер, настрій має персонаж, які 

дії здійснює. Саме тому цей вид кінопродукції доступний глядачу будь-якого 

віку. 

Мультфільм – дивний феномен нашого існування. Він поряд з грою і 

казкою має чудодійний вплив на дитину [4]. Мультиплікаційні фільми 

невипадково улюблені дітьми різного віку. Яскраві, видовищні, образні, з 

одного боку, і прості, ненав'язливі персонажі мультиплікаційних фільмів 

демонструють дитині найрізноманітніші способи взаємодії з навколишнім 

світом. Вони формують у малюка первинні уявлення про добро і зло, еталони 

хорошої і поганої поведінки. Через порівняння себе з улюбленими героями, 

дитина має можливість навчитися позитивно сприймати себе, справлятися зі 

своїми страхами і труднощами, шанобливо ставитися до інших. Події, що 

відбуваються у мультфільмі, дозволяють підвищувати обізнаність малюка, 

розвивати його мислення і уяву, фантазію, формувати його світогляд, 

поповнювати художній словниковий запас, пізнавальний інтерес, всебічно 

розвивати і виховувати доброзичливу, ввічливу, чуйну та естетичну 

особистість. 

Діти починають визнавати анімаційні фільми як реальні у віці близько 

шести років. Вони зазвичай ще нездатні розрізняти адекватно фантазію та 

реальність у медіа. На думку окремих дослідників, дітям не рекомендовано 

дивитися мультфільми інших народів, які несуть у собі елементи іншої 

культури, тому саме в цьому віці свідомість дитини найбільше живе в 

образах. 

Дитина дошкільного віку має наочно-образне мислення, і мультфільм 

за своєю сутністю найближчий медіатекст для її сприйняття. Мова 
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мультиплікаційного фільму лаконічна, динамічна, яскрава, тому доступна 

для розуміння дітьми. Мультфільм розважає і захоплює малюків, розповідає 

про будь-які речі та життєві ситуації у цікавій, а найголовніше – у доступній 

формі. Персонажі мультфільмів, їх зовнішній вигляд, мовлення інколи 

гіперболізовані. Поведінка героїв анімаційного фільму переважно нарочита. 

Моральні якості персонажів зрозумілі вже із зовнішнього вигляду (вовк і 

заєць із мультфільму «Ну, постривай!», падчерка і донька – «Дванадцять 

місяців», 1956 рік; хокеїсти – «Шайбу, шайбу!», 1964 рік). Нажаль, у 

сучасних мультфільмах часто негативні персонажі більш симпатичні, успішні, 

зухвалі, вони сильні й стильні, межа між добром і злом розмита. Саме це 

сприяє тому, що діти емоційно схильні до негативних персонажів. Неуміння 

критично проаналізувати поступки і їх наслідки, встановити певні причинно-

наслідкові зв’язки при перегляді мультфільмів впливає на світогляд дитини. 

Сучасні мультфільми характеризуються особливо низьким рівнем і 

мовленнєвої культури. Вони містять грубі, жаргонні слова, неприпустимі 

слуху дитини. Багато агресії та насильства, повна безкарність, майже всі 

персонажі схожі між собою, можуть кілька раз вмирати і воскресати, що може 

підштовхувати дитину до суїциду. 

Як же правильно підійти до вибору мультиплікаційних фільмів? Ось 

декілька порад дорослим щодо вибору мультфільмів для дошкільнят: 

 Намагайтеся заздалегідь дізнатися, про що йтиметься у 

вибраному вами мультфільмові. Ніколи не демонструйте дитині 

мультфільм, який ви самі не бачили. 

 Тривалість перегляду повинна відповідати віку дитини (10 – 20 

хвилин). 

 При виборі мультфільму необхідно враховувати, його 

призначення саме для віку вашої дитини. Дитина повинна 

бачити у мультфільмі оточуюче, зрозуміле їй, а не дорослим. 

 У мультфільмі, призначеному для дитячого перегляду, є 

простота та якість сюжету. Діти можуть зрозуміти лише 

загальний «малюнок» мультфільму, тобто послідовність подій, 

що розгортаються на екрані. 

 В дитячому мультфільмі важлива присутність у його структурі 

міцного морально-ціннісного стрижня. Як відомо, діти часто 

наслідують улюблених героїв мультфільму, відтворюючи таким 

чином не лише поведінку персонажів, а й ті цінності, норми, 

ідеали та морально-етичні конструкти, які вони транслюють. 

 Найкраще для дітей підійдуть вітчизняні мультфільми або 

мультфільми з якісним перекладом рідною мовою. 

 Вибираючи мультфільм для перегляду, переконайтеся, що 

якість зображення висока, інакше не уникнути проблеми із 

зором. 
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Дорослим при виборі мультфільмів необхідно звертати увагу на деякі 

аспекти: як у дітей формується сприйняття навколишньої дійсності? як 

відбувається знайомство дітей з наочними прикладами доброго і поганого? 

чому в мультфільмах якості героїв перебільшені? а чи так все зрозуміло в 

реальному житті? чи може у негативного персонажа бути позитивні риси? що 

допомагає проявитися хорошим якостям? [8, с. 184]. Для цього батькам 

необхідно отримати певний багаж психолого-педагогічних знань. 

Для найменших корисними будуть навчальні мультики, за допомогою 

яких можна вивчати букви, слова, колір, цифри, а також запам'ятовувати, 

як чинити в тій чи іншій ситуації. Наприклад, «Колобок», «Два веселих гуся», 

«Мішок яблук», «Про козенятка, яке уміло рахувати до 10», «Лунтик», 

«Фіксики».  

Для дітей дошкільного віку найкориснішими мультфільмами будуть 

такі, які прищеплюють дитині любов до навколишнього світу: про тварин, 

про доброту, про перемогу добра над злом. Після перегляду доцільно 

провести коротку бесіду за змістом – до 5 хвилин. 

Перегляд мультфільму чи його фрагменту з метою унаочнення 

інформації можна успішно використовувати на заняттях та позанавчальний 

час у ході освітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу.  

Пропоную декілька прикладів використання фрагментів мультфільмі на 

заняттях у групі раннього віку (2 – 3 роки). 

Заняття з пізнавального розвитку «Зимові розваги». Мета 

заняття: розширити знання дітей про сезонні зміни в природі взимку, 

систематизувати знання про зимові ігри дітей. Після бесіди, розглядання 

фотографій та ілюстрацій наприкінці заняття вихователь пропонує 

переглянути та обговорити фрагмент мультфільму «Сніговик-листоноша» 

(студія «Союзмультфільм, 1955 рік): у які ігри грали хлопчики; що потім 

вирішили зліпити діти; які снігові коми скатали хлопчики; а дівчинка 

принесла який за розміром ком: у що одягнули снігову бабу? 

Заняття з пізнавального та мовленнєвого розвитку «Зимові 

пригоди ведмедика». Мета заняття: познайомити дітей із способом життя 

диких тварин узимку, зокрема ведмедя, дати знання про причинно-

наслідкові зв’язки в природі; продовжувати вчити малят відповідати на запи-

тання за змістом мультфільму. Вихователь пропонує малятам переглянути 

фрагмент (0,48-1,48 хв. від початку) мультфільму «Зимова казка» (рос. 

мова, видавництво – 1945 рік) і відповісти на запитання: який ліс взимку; як 

ви гадаєте, як живеться тваринам взимку в лісі? Далі вихователь пропонує 

малятам подивитись фрагмент (0,38-3,44 хв. від початку) мультфільму 

«Топтижка» (рос. мова, видавництво – 1964 рік). Після перегляду запитує: 

що просив Топтижка у мами (відпустити погуляти до лісу); що вирішив 

ведмедик (піти самому на вулицю); кого зустрів Топтижка (снігура, ворону, 
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зайчика); що ведмедику запропонував зайчик (дружити)? Наприкінці 

заняття вихователь пропонує малятам переглянути фрагмент мультфільму 

«Верное средство» (рос. мова, видавництво – 1982 рік) і відповісти на 

запитання: хто допоміг ведмедику заснути? (його друзі – мишка, зайчик, 

білочка). Вихователь звертає увагу на те, що друзі проспівали ведмедику 

колискову пісеньку, і тепер він буде спати аж до весни. 

Дитині 2 – 4 років у силу відсутності певного життєвого досвіду ще 

важко відрізнити вигадку від реальності, тому в цьому віці слід дуже 

обережно використовувати мультфільми з навчальною метою, для передачі 

знань пізнавального характеру, крім спеціально знятих навчальних 

мультфільмів. Для дітей цієї вікової категорії зрозумілими будуть 

мультфільми, які зняті за сюжетом народних казок («Про діда і бабу та 

курочку Рябу», 1982 рік; «Колосок», 1982 рік, та інші). Для старших 

дошкільників корисними та цікавими будуть мультфільми пізнавального 

характеру: «Подорож мурашки» ,1983 рік; «Їжак плюс черепаха», 1981 рік; 

«Пташка Тарі», 1976 рік та інші. Діти 5 – 6 років здатні не тільки сприймати 

сюжет, оцінювати поведінку персонажів, аналізуючи медіатекст 

мультфільму, але й можут критично оцінити невідповідності у зовнішньому 

вигляді, характері та вчинках героїв. Такі невідповідності можемо 

спостерігати у серії мультфільмів «Найменьший гном», третій (1981 рік) та 

четвертий (1983 рік) випуски. 

У старших дошкільників спостерігається інтенсивний розвиток не 

тільки пізнавальної сфери, але й їх соціальне становлення. Дитина набуває 

ряд соціальних почуттів, вона визначається (поки на елементарному рівні) 

зі своїм становищем та позицією у колі однолітків та дорослих, зі своїми 

уподобаннями (у тому числі й медіауподобань), порівнює їх з іншими. 

Особливо важливо саме у цей віковий період організувати обговорення 

переглянутих мультфільмів, викликаючи на діалог та дискусію, щоб 

сформувати у дитини впевненість у своїх силах, уміння відстоювати свою 

позицію, обґрунтовувати її. 

Програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку визначені 

художні літературні твори для ознайомлення й вивчення дитиною. За 

більшістю з них зняті мультиплікаційні фільми. Звичайно, літературний твір 

не можна повністю замінити переглядом мультфільму, але використати його 

у якості ілюстрації, наочного матеріалу для посилення вражень дитини буде 

доцільним і допустимим. Прийнятним буде переглянути фільм після читання 

й аналізу твору. У такому випадку дитина може порівняти різні види 

медіатекстів, оцінити, як переданий сюжет, характери героїв.  

Перегляд мультиплікаційних фільмів може бути частиною дидактичних 

ігр «Віриш, не віриш» (розвиток уваги, критичного мислення, навичок 

аналізу медіатексту), «Порівняй!» (формування навичок аналізу медіатекстів 

–фільмів, знятих за одним твором, але у різні роки: наприклад, мультфільми 
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«Муха Цокотуха» – роки видавництва 1960 і 1976; мультфільм «Коник 

Горбоконик» – роки видавництва 1947 та 1975 та інші). У такому випадку 

мультфільми або їх фрагменти виступают дидактичним матеріалом. 

Старшим дошкільникам буде доступна медіадидактична гра «Знімаємо 

фільм» (або її варіанти «Герої казок знімають фільми», «Я – режисер» тощо). 

Зміст гри у тому, що після повного перегляду, аналізу та обговорення 

мультфільму дітям демонструється його фрагмент і пропонується «зняти» 

продовження на свій смак, за власним вибором. У ході такої гри можна 

використовувати картинки із зображенням фрагментів мультфільмів, які 

також стануть у пригоді для гри «Мультяшний комікс» (діти із картинок-

фрагментів викладають послідовність кадрів за сюжетом мультфільму). 

Використання картинок можливе й до перегляду-ознайомлення з новим 

мультфільмом, коли діти викладають кадри на свій розсуд, порівнюючи у 

подальшому з оригіналом. 

Ідентифікуючи себе з персонажем, діти його наслідують і засвоюють 

його моделі поведінки, які часто бувають агресивними. А. Бандура говорив 

проте, що одна телевізійна модель може бути предметом наслідування для 

мільйонів. Спираючись на поняття «підкріплення», А. Бандура описує три 

способи проходження підкріпленого зразка для наслідування: а) у випадку, 

якщо за допомогою спостереження моделі можуть виникати нові реакції; б) 

у випадку, коли наслідування моделі поведінки за винагородою або 

покаранням може посилювати чи послаблювати стримування цієї поведінки; 

в) у випадку, коли наслідування моделі може сприяти актуалізації тих 

зразків поведінки, які і раніше були відомі дитині [10]. 

Проте важливим, на думку Н. Максимової [10], є засвоєння дитиною 

позитивного соціального досвіду, який може сприяти швидкій адаптації до 

оточуючого середовища, в іншому випадку, коли з певних причин цього не 

відбувається, порушується процес соціалізації, формується неадекватне, 

негативне самоставлення. Важливо, щоб людина засвоювала позитивний 

соціальний досвід з його складовими (формами та способами громадського 

життя; характером взаємодії з людьми; соціальними норми та цінностями). 

Зазвичай дитина сприймає життя як чорне і біле, добро і зло, гарне і 

погане, смачне і не смачне. Звичайно, так простіше, особливо коли 

необхідно пояснити дітям, які вчинки гарні, а які погані. Все зрозуміло: у 

мультфільмі позитивний персонаж бореться зі злом, добро перемагає, зло – 

чорне, добро – біле. Пояснюючи дітям, не треба навіть добирати порівнянь, 

робити виключення. Білосніжка добра, гарна, а мачуха – зла, погана. Лисиця 

– хитра, зайчик – довірливий. Шапокляк – зловмисна, Крокодил Гена – 

добрий, дружелюбний. А пам'ятаєте у мультфільмі, Гена курив трубку, а ще 

вкрав трансформатор. Горезвісна Маша із «Маші й ведмедя» також не 

завжди глибоко негативний персонаж, бувають і у неї позитивні прояви. 

Якщо дитина зростає на мультфільмах, вона, безперечно, засвоює важливий 
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соціальний досвід. Але з дитиною важливо розмовляти, обговорювати те, що 

вона побачила чи прочитала. Ми, дорослі, розуміємо, що вчинки інколи 

залежать від певних життєвих умов. І в цьому найгарніший приклад 

мультфільм «Вовк і теля» (студія «Союзмультфільм, 1984 рік). Начебто 

негативний персонаж вовк зміг стати «мамою» для маленького телятка. 

Потрібно пояснювати це дітям. Вчинки необхідно оцінювати й казати 

відкрито і прямо «добре чи погано». Але вчинки оцінюємо тут і зараз, у 

конкретній ситуації, за конкретних умов. Не можна повісити ярлик: «вовк – 

поганий». Це стосується усіх (навіть улюблених) мультяшних персонажів.  

Часто дорослі включають дитині мультфільм для того, щоб відволікти її 

чимось, а самі в цей час займаються своїми справами. Краще, щоб це не 

стало звичкою, для цього можна ввести сімейну традицію зі спільного 

перегляду захоплюючих мультфільмів, щоб малюк відчув себе єдиним цілим 

з батьками. Крім того сумісний перегляд мультфільмів дозволяє формувати 

сімейну медіаграмотність. 

Для формування медіаграмотності дошкільників варто організовувати 

цільовий перегляд мультиплікаційного фільму. Це дозволяє розвивати у 

дитини допитливість, спостережливість, увагу, прагнення до самостійного 

пошуку відповідей і рішень, елементарні навички аналізу медіатексту, 

збагачує почуття та емоційну сферу дитини, сприяє формуванню її 

характеру, закладає фундамент майбутнього світогляду. Набуття життєвого 

і певного медіадосвіду дозволить сформувати у дитини критичне мислення. 

Неконтрольований перегляд мультфільмів може сформувати у дитини 

викривлену картину світу. Найчастіше малюки симпатизують саме 

негативним персонажам. Важливо організовувати цільовий, коментований 

перегляд мультфільмів, під час якого провести аналіз персонажів й їх 

вчинків.  

При формуванні уміння аналізувати меідатексти (мультфільми) слід 

звертати увагу на художнє оформлення; «промальовування» – 

представлення персонажів: відображення характерів і рис персонажів в їх 

поведінці, зовнішньому вигляді; розгортання сюжету, взаємозв’язок його 

частин.  

Пропоную декілька прикладів обговорення мультфільмів, 

використання їх з медіаосвітньою метою. 

Мультфільм «Мішок яблук» (Студія – Союз мультфільм. Режисер: 

Вітольд Бордзиловський. Автор сценарію: Володимир Сутєєв. Художник-

постановник: Володимир Арбеков. Рік випуску – 1974. Композитор: Михайло 

Зів. Тип мультфільму – мальований. Час перегляду – 19 хв. 31 сек.) 

Виховне значення: формування уявлення про взаємовиручку, дружні 

почуття. 
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Запитання: 

• Що Заєць хотів назбирати в лісі? 

• Для кого він назбирав цілий мішок яблук? 

• Кого він зустрів на шляху до дому? 

• Чим Заєць пригощав лісових мешканців? 

• Що зробила Ворона? 

• Що вирішив Заєць, коли виявив, що мішок пустий? 

• Яка почалася непогода? 

• Хто спав під яблунею? 

• Чи вдалося Зайцю втекти від Вовка? 

• Поки Зайця не було вдома, що принесли лісові тварини його 

сім'ї? 

• Який був Зайчик? 

Мультфільм «Неслухняний козлик» (Студія – Грузія – фільм. 

Режисери: Ш.Гедеванішвілі, Т. Мікадзе. Автори сценарію: Ш. Накашидзе, К. 

Мачарадзе. Головний художник: І. Сумбаташвілі. Рік випуску – 1952. 

Композитор: Р.Лагідзе. Тип мультфільму – мальований. Час перегляду – 9 

хв. 59 сек.) 

Виховне значення: формування уявлення про взаємодопомогу, 

слухняність. 

Запитання: 

• З ким жив козлик? 

• Куди зібралася мама-коза? 

• Що вона наказувала козлику? 

• Що вирішив козлик? 

• Чи послухав він собаку? 

• Який був козлик? 

• Хто траплявся на його шляху? 

• Хто попередив маму-козу про те, що з козликом сталася біда? 

• Хто допоміг врятувати маленького козлика? 

• Що пообіцяв козлик своїй мамі? 

Мультфільм «Грибок-теремок» (Студія – Союз мультфільм. 

Режисер: Володимир Полковников. Автор сценарію: Володимир Сутєєв. 

Художник-постановник: Роман Качанов, Олександр Дудников. Рік випуску – 

1958. Композитор: Олексій Соколов-Камін. Тип мультфільму – мальований. 

Час перегляду – 10 хв. 07сек.) 

Виховне значення: формування уявлення про дружбу, 

взаємодопомогу. 

Запитання: 

• Хто йшов по лісі? 
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• Що почалося на дворі? Який був дощ? 

• Куди заховався мурашка? 

• Хто потім попросився до нього під грибок? 

• Що трапилося із зайцем? 

• Хто поступився своїм місцем, щоб заховати зайця? 

• Як прогнав мурашка лисицю? 

• За час дощу, що сталося з грибком? 

• Що вирішили комахи та тваринки? 

• Що відповів грибок?  

Мультфільм «Солом'яний бичок» (Студія – Союз мультфільм.  

Режисер: Ольга Ходатаєва. Автор сценарію: Зінаїда Філімонова. Художник-

постановник: Леонід Аристов. Рік випуску – 1954. Композитор: Микола 

Будашкін. Тип мультфільму – мальований. Час перегляду – 10 хв. 12 с.) 

Виховне значення: формування уявлення про чесність. 

Запитання: 

• Хто вкрав Півника з курника? 

• Хто гриз моркву на городі? 

• Хто їв мед на пасіці? 

• Де подівся Півник? 

• Що зробив Дідусь своїй Внучці? 

• Куди повела дівчина свого солом'яного Бичка? 

• Які тварини прилипли до смоляного бочка? 

• Куди Дідусь посадив звірів? 

• Що пообіцяли звірі Дідусеві? 

• Чи виконали вони свою обіцянку? 

Найбільший інтерес у дошкільників викликають творчо-пошукові та 

ігрові самостійні завдання на матеріалі мультиплікаційних фільмів. Дітей 

дуже захоплює процес створення власних медіатекстів на задані або вільні 

теми. Веселі конкурси та ігри, вікторини на знання мультфільмів, змагання, 

придумування забавних історій-продовжень або змін сюжету і персонажів, 

розігрування невеликих костюмованих сценок, створення поробок та 

малюнків, самостійна художня діяльність за мотивами улюблених 

мультфільмів – ці заняття викликають жвавий інтерес у дітей. У медіаосвітній 

діяльності дошкільного навчального закладу набувають поширення ігри-

імпровізації, театралізовані, рольові, сюжетно-рольові та інші ігрові види 

діяльності з використанням медіаматеріалу (у тому числі й 

мультиплікаційних фільмів). Важлива і цікава справа – виготовлення 

саморобок, особливо за мотивами улюблених мультфільмів, фільмів, казок 

тощо. У групових кімнатах дошкільного навчального закладу доцільно 

створити місця для постійних та змінних осередків творчості, де діти мають 

можливість зайнятися улюбленою справою за власним бажанням. 
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Медіапродукти творчої діяльності дітей виставляються на розсуд однолітків і 

дорослих. 

Для підвищення інтересу дошкільників до виконання завдань і надання 

їм допомоги в процесі створення власних медіатекстів на медіаосвітніх 

(переважно підгрупових) заняттях організовується рольова гра, в якій діти 

мають можливість «приміряти» на себе той чи інший персонаж 

мультиплікаційного фільму, пережити взаємини одних і тих же персонажів в 

різних ситуаціях. Відчуті в ігрових ситуаціях емоції та почуття дозволяють 

збагатити соціальний досвід дітей, розвивати впевненість у власних силах, 

формувати життєву позицію, уміння відстоювати власну думку. 

Для оптимальної організації роботи з мультфільмом доцільно створити 

каталог, в якому розмістити інформацію про студію, режисера, автора 

сценарію, художника-постановника, рік випуску, композитора, тип 

мультфільму, час перегляду і питання для аналізу й обговорення 

мультфільму Подібний каталог можна використовувати як при роботі з 

дітьми, так і при організації просвітницької та медіаосвітньої роботи з 

батьками. Для цього його раціонально створити у друкованому та 

електронному вигляді. 

Висновок. Отже, мультфільми відіграють важливу роль у становленні 

медіаграмотної особистості маленького глядача, небезпідставно вважаючись 

саме дитячим кіножанром. Мультиплікаційний продукт покликаний сприяти 

вирішенню завдання формування картини світу малюка, що органічно 

включає в себе і когнітивну, і поведінкову, і морально-ціннісну складові. 

Забезпечити гармонійну взаємодію дитини з екраном здатний лише той 

мультиплікаційний продукт, який відповідає віковим психологічним та 

фізіологічним особливостям і можливостям дитячого сприймання і розуміння. 

Перспективу подальших досліджень вбачаю у формуванні у вихованців 

дошкільного навчального закладу медіаграмотності, забезпеченні їх 

підготовки до ефективної взаємодіїі з інформаційним середовищем засобами 

мультиплікаційного фільму. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МЕДІА-

ОСВІТНІХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У публікації розглядаються теоретичні передумови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до формування елементарних медіа-освітніх 

умінь у молодших школярів. Акцентовано необхідність формування у 

майбутніх учителів початкових класів знань, умінь та навичок застосування 

медіа-освітніх технологій в професійній діяльності. 

Ключові слова: медіа-освіта, медіа-освітні уміння, майбутні учителі 

початкових класів, інформаційні технології, молодші школярі. 

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Сьогодні дуже активно розвиваються 

інформаційні технології, перед людиною постає гостра необхідність 

оперувати великою кількістю інформації. Інформатизація суспільства 

набуває все більших масштабів, тому важливо правильно працювати з медіа-

ресурсами. Особливе значення має грамотна робота з інформацією, коли 

йдеться про підростаюче покоління. Сучасна людина для успішної 

життєдіяльності не може бути окремо від інформативних потоків. Головне − 

не отримати певну інформацію, а визначити, яка саме інформація потрібна 

[6, 48].  

Поступово в Україні впроваджується медіа-освіта на різноманітних 

освітніх рівнях, учителі мають готувати дітей до продуктивного освоєння 

навколишнього світу. Найважливіший чинник даного опанування − вміння 

грамотно та правильно працювати з інформацією. Важливість медіа-освіти в 

нинішньому світі обумовлена тим, що мас-медіа відіграють вирішальну роль 

і впливають на наше сприйняття навколишнього світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти 

застосування медіа-освітніх технологій у навчальному процесі вивчалися у 

науково-педагогічних дослідженнях і закордонних, і вітчизняних учених 

(К. Ворсноп, А. Харт, Р. Бакулєв, М. Мойсеєва, А. Онкович, В. Андрієвська) 

[4, 192].  

Психолого-педагогічними проблемами вивчення медіа-освіти займалися 

Є. Бондаренко, І. Вайсфельд, М. Жалдак, Л. Зазнобіна, І. Левшина, 

О. Нечай, С. Пензін, Ю. Рабінович, О. Співаковський, А. Спічкін, 

К. Тихомирова, Ю. Усов, О. Федоров, А. Шариков та ін.  
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Увага до медіа-освіти в Україні збільшилася тільки останнім часом. 

Медіа-освітні питання в контексті всесвітнього інформаційного простору 

вивчають і українські вчені: О. Баришполець, О. Волошенюк, Н. Габор, 

В. Іванов, Л. Найдьонова, Г. Онкович, І. Чемерис, Л. Мастерман,та інші [3, 

13].  

Цінні відомості про визначення загальної стратегії навчально-виховного 

процесу в нинішніх інформаційних умовах, про психологію сприйняття, 

підходи до визначення понять «масова комунікація», «засоби масової 

інформації та комунікації», про розвиток критичного мислення відносно 

інформації, що передається каналами ЗМІ, ми знаходимо не тільки в працях 

педагогів, а й філософів (Т. Воробйової, Т. Вороніної та ін.), психологів 

(Л. Виготського, Б. Ломова, Б. Теплова та ін.) та соціологів (В. Конецької, 

Е. Руденського та ін.). 

Аналіз наукових педагогічного досвіду і публікацій свідчить, що існує 

невідповідність між необхідністю формування медіа-освіченості майбутніх 

учителів в умовах інформаційного суспільства й реальним станом практичної 

підготовки фахівців у галузі освіти. Багато теоретико-методичних аспектів 

використання медіа-освітніх технологій ще не отримали належного розвитку 

[5].  

Постановка завдань дослідження. Обґрунтувати теоретичні 

передумови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування 

елементарних медіа-освітніх умінь у молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теперішня 

соціокультурна ситуація обумовлює становлення нової освітньої моделі, коли 

на зміну одноманітності навчальних планів, програм і методів діяльності 

педагогів приходять різнопрофільність системи навчання, оновлені форми 

передавання знань і методи організації педагогічного процесу. Радикальні 

зміни, що відбуваються в освітній системі, визначили оновлену розуміння 

освітнього стандарту, а саме: новий зміст вимог до індивіду та роботи 

майбутнього вчителя, що передбачає оволодіння ними раніше невластивими 

педагогічними функціями медіа-освіти. 

Виходячи з вище сказаного, одним із провідних завдань вищої освіти 

прослідковується у створенні умов для підготовки компетентних медіа-

освічених вчителів, здатних реалізувати свої медіа-знання і вміння на 

практиці [5].  

Дослідники наголошують, інформаційно-комп’ютерні технології 

другорядні за значущістю, після традиційної писемності, знакові знаряддя, 

що забезпечують продуктивний обмін інформацією відповідно до природи 

виконуваної діяльності. Їх педагогічно доцільне використання дає 

можливість посилювати інтелектуальні можливості особистості, впливаючи 
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на пам'ять, інтелект, емоції, інтереси, мотиви, створює умови для 

реконструкції структури пізнавальної діяльності [2, 89].  

Медіа-освіта − напрямок у педагогіці, що вивчає закономірності масової 

комунікації (періодики, телебачення, кіно, радіо тощо). Головні завдання 

медіа-освіти:  

• підготовка нового покоління до існування в сьогоднішніх 

інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації;  

• навчання особистості запобігати наслідкам впливу медіа на 

психіку;  

• оволодіння засобами комунікації на підґрунті невербальних 

форм спілкування з підтримкою технічних засобів.  

Медіа-освіта як процес розвитку та саморозвитку індивіда з 

використанням засобів масової комунікації має за мету розвивати культуру 

спілкування, вміння усвідомлено сприймати, усвідомлювати та 

інтерпретувати медіа-тексти з ціллю розширення загальних та професійно 

вагомих знань, творчих та комунікативних здібностей нинішнього учня. 

Новітній освітній процес неможливий без застосування медіа-засобів й 

інформаційних технологій, так як вони виконують різноманітні призначення: 

інформаційне, виховне, просвітницьке, розважальне тощо [1, 4-5]. 

Медіа-освіта відчиняє широкий потенціал для навчання та виховання 

учня, його розумових і творчих здібностей, самостійного мислення. Тільки в 

межах медіа-освіти ймовірний розвиток умінь орієнтуватися в новітніх 

інформаційних потоках, підняття рівня медіа-грамотності учнів початкової 

школи, переміна їхньої позиції у перебігу сприйняття різних медіа-текстів – 

із бездіяльнісного поглинання до критичного аналізу отриманої інформації 

[1, 5]. 

Провідною ціллю медіа-освіти є підготовка молодших школярів до 

існування у новітньому інформаційному середовищі. Готовність вчителів до 

застосування медіа у педагогічній практиці ґрунтується на спеціальних 

знаннях і вміннях, зміст яких пов'язаний з основними базовими поняттями 

(медіа-засоби, медіа-середовище, медіа-грамотність, методи, методика і 

форми медіа-освіти) та орієнтований на показники компетентності вчителя й 

учнів до діяльності з медіа [6, 48-49].  

Один з найбільш авторитетних медіа-педагогів і теоретиків 

Л. Мастерман описав причини пріоритетності та актуальність медіа-освіти в 

нинішньому світі. Серед них: 

1. висока ступінь використання медіа і насиченості освітніх 

закладів засобами масової інформації; 

2. ідеологічне значення медіа, їх вплив на свідомість публіки;  

3. стрімке зростання кількості інформації, посилення механізмів 

керування нею та її розповсюдження; 
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4. потужність проникнення медіа в провідні освітні процеси;  

5. підвищення цінності візуального спілкування та інформування 

в різноманітних сферах;  

6. необхідність навчати студентів/школярів, орієнтуючи їх на 

відповідність вимогам у майбутньому;  

7. наростаючі національні та міжнародні процеси приватизації 

інформації [7, 5]. 

Всі медіа-засоби класифікуються на традиційні та нові (електронні). До 

традиційних, за Р. Бакулєвим, відноситься друкована продукція, періодика, 

кіно, радіо та телебачення, до нових – мобільні телефони, відео, CD, DVD, 

комп'ютер, Internet. На думку В. Мантуленко, процес застосування медіа-

засобів в навчанні дає можливість розробляти нові, ефективніші способи 

передачі та засвоєння знань.  

Дослідники зазначають, що медіа-освіта – це елемент навчального 

процесу, спрямований на формування в суспільстві медіа-культурної 

підготовки людини до нешкідливої та продуктивної взаємодії з нинішньою 

системою медіа: мас-медіа (преса, кіно, радіо, телебачення, реклама, 

Інтернет), мультимедіа (засоби представлення різних форм інформації на 

єдиному носієві – текстової, звукової, графічної, анімаційної, відео) та 

директ-медіа (засоби прямої комунікації зі споживачем, контактування в 

режимі «он-лайн» – скайп, чат, форум, мобільна телефонія; засоби 

керівництва освітнім процесом – адміністративний та навчальний 

менеджмент – сайт, інформаційно-освітній портал). 

До основних принципів медіа-освіти віднесено особистісний принцип, 

принцип постійного оновлення змісту, орієнтування на розвиток ІКТ, пошани 

національних звичаїв, перевагу морально-етичних цінностей, 

громадянський напрямок, етична наснаженість, продуктивна мотивація [2, 

90-91]. 

Методи медіа-освіти можна класифікувати:  

• за джерелами отримуваних знань − словесні (лекція, виклад, 

діалог, дискусія); наочні (малюнок і демонстрація); практичні 

(виконування різноманітних завдань практичного характеру на 

матеріалі медіа);  

• за ступенем пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративні (передавання вчителем інформації про медіа, 

сприймання і усвідомлення даної інформації учнями); проблемні 

(проблемний аналіз певної ситуації або тексту з ціллю розвитку 

мислення); дослідницькі (організація дослідної діяльності 

школярів) [7, 5].  

Медіа потужно та суперечливо відбиваються на навчанні молодого 

покоління. Нажаль, в нашій країні медіа-освіта лишається переривистою і 
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впроваджується в основному неорганізовано ентузіастами та педагогами-

новаторами за безсумнівного браку поєднання даних намагань в 

продуктивну медіа-систему.  

Основними завданнями медіа-освіти вченими визначено формування: 

медіа-імунітету індивіду, що робить його здатним опиратися агресивному 

медіа-середовищу, забезпечує психологічне благополуччя; рефлексії і 

критичного мислення як психічних механізмів медіа-грамотності, що 

забезпечують свідоме вживання медіа-продукції на підґрунті дійового 

орієнтування в медіа-просторі та осмислення особистих потреб; 

спроможності до медіа-творчості для компетентного і здорового 

самовираження людини та здійснення її повсякденних завдань; 

спеціалізованих аспектів медіа-культури: візуальна та музична медіа-

культура, новітні напрями медіа-арту. 

Медіа-грамотність передбачає вміння використовувати інформаційно-

комунікативну техніку, виражати себе і спілкуватися за підтримки медіа-

засобів, свідомо сприймати і критично розтлумачувати інформацію, 

відмежовувати дійсність від її віртуальної симуляції, іншими словами розуміти 

реальність, сконструйовану медіа-джерелами, усвідомлювати власні 

взаємовідносини і різновиди контролю. Бути медіа-грамотним означає 

володіти інформацією і критичним розумінням характеру, техніки і впливу 

мас-медіа, разом з тим маючи навички створювати медіа-продукції. За 

О. Федоровим, медіа-грамотний учитель мусить бути здатним критично і 

усвідомлено оцінювати медіа-тексти, підтримувати відстань до поширеної 

культури і опиратися маніпуляціям. Поміж напрямів підвищення ступеня 

медіа-грамотності, застосування аудіовізуальних медіа-матеріалів у 

навчально-виховному процесі К. Тайнер висуває:  

• аналіз медіа-продукції, що матиме міждисциплінарний та 

інтерактивний характер;  

• участь у створенні медіа-продукції для навчання, що пророкує 

колективний підбір теми, сутності, концепції, маршрутів 

практичного застосування проекту;  

• розроблення критеріїв оцінювання, що можуть здійснювати 

колективно викладачі та студенти.  

Результатом упровадження медіа-освіти у ВНЗ повинна стати 

сформована медіа-обізнаність, медіа-грамотність чи медіа-компетентність. 

Медіа-обізнаність визначається як ступінь медіа-культури, що передбачає 

освоєння індивідом системи знань про засоби масової комунікації, їх історію 

та особливості роботи, користь і шкоду для особистості, уміння захистити 

себе від негативних інформаційних впливів та легко орієнтуватися у 

різновидах інформації. Медіа-грамотність – це рівень медіа-культури, що 

відноситься до вміння використовувати інформаційно-комунікаційну техніку, 

виражати себе і спілкуватися мовою медіа-засобів. Медіа-компетентність 
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тлумачиться дослідниками як рівень медіа-культури, що дає можливість 

особистості зрозуміти соціокультурний, економічний і політичний контексти 

функціонування медіа, підтверджує її спроможність бути носієм і 

передавачем медіа-культурних смаків та шаблонів, ефективно взаємодіяти з 

медіа-простором, започатковувати оновлені елементи медіа-культури [2, 

92]. 

Важливість медіа-освіти в нинішньому світі зумовлена тим, що в умовах 

глобалізації та інформаційного суспільства мас-медіа відіграють вирішальну 

роль і значно впливають на наше сприйняття навколишнього світу. Але часто 

медіа безвідповідально відносяться до власної функції правдиво 

ознайомлювати про явища і факти. Медіа-освіта дає людині інструментарій 

для самозахисту й учить вимогливо сприймати медіа-повідомлення, 

здійснювати рефлексію й оцінювання медіа-контенту, підвищує медіа-

компетентність. 

Медіа-освітній процес навчає особистість тлумачити і створювати 

повідомлення, обирати ті, що найбільш підходять для спілкування засобами 

медіа [7, 5].  

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому 

напрямі. Таким чином, сучасний ринок праці потребує 

висококваліфікованих учителів, здатних до самостійного прийняття рішень в 

умовах інформаційного суспільства, гнучкого реагування на стрімкі зміни, 

що в ньому відбуваються.  

Медіа-грамотність відіграє все більшу роль у навчальному процесі і 

відповідно в нашому житті. Тому потреба у впровадженні як можна більшої 

кількості засобів медіа в освітній процес дуже актуальна. З одного боку, 

застосування у навчанні засобів масової комунікації викликає невимовний 

інтерес і зацікавленість, що визначається мотивацією освіти, а з другого – 

розвиває вміння і навички роботи з різними медіа-текстами, тобто розвиває 

творчо розвинену особистість. 

Упровадження медіа в освітній процес може здійснюватися лише за 

умови професійно підготовленого, медіа-компетентного педагога, який 

добре володіє знаннями та вмінням застосування медіа в професійній 

діяльності. Використання елементів медіа-освіти в навчанні вимагає 

високого рівня компетентності вчителя, який якісно реалізує на практиці 

можливості інноваційних технологій і втілить їх у навчання різних дисциплін. 

Тому підготовка вчителя-фахівця, який використовує засоби медіа-освіти, 

являє собою складну систему, що функціонує згідно цілей, завдань і 

принципів підготовки фахівця певної галузі. 

Нинішній педагог повинен ураховувати останні здобутки мас-медіа в 

процесі вивчення як комп'ютерних, так і других дисциплін. Застосування 

всіляких типів медіа-текстів в навчальному процесі дасть можливість: 
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• підвищити рівень мотивації до навчальної діяльності; навчити 

критично уловлювати медіа-інформацію у великому 

інформаційному просторі; 

• сформувати вміння управляти потоками інформаційних 

ресурсів; 

• освоїти комунікаційні технології та стратегії їх застосування;  

• сформувати медіа-грамотність майбутнього фахівця. 

На основі викладеного вище можна стверджувати, що використання 

медіа-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування елементарних медіа-освітніх умінь у молодших школярів є 

продуктивним. Така діяльність, як і будь-яка інша освітня діяльність, 

структурована і має мотиви, мету, завдання, принципи, форми, умови, 

напрями розвитку та результат. У професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкових класів доцільно користуватися сучасними засобами 

медіа-освіти (мас-медіа, мульти-медіа, директ-медіа), спрямованими на 

сформованість складової професійної компетентності вчителя – 

інформаційної компетентності. 

До перспектив подальшого дослідження відносимо вивчення історії 

досліджуваної проблеми. 
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Ольга Стребна 

 
РОЛЬ АНІМАЦІЙНОГО КІНО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

 У статті висвітлюється вплив анімаційного кіно на процес формування 

громадянської свідомості молодших школярів. Аналізуються проблеми, що 

породжені неоднозначним, суперечливим характером сучасної 

мультиплікації. Пропонуються концепція і основні складники методичних дій, 

спрямовані на розвиток громадянських почуттів, культури в свідомості дітей. 

 Ключові слова: громадянська свідомість, анімаційне кіно, 

нейтралізація негативного впливу мультиплікації, форми, методи роботи 

учителів початкових класів. 

Сучасні вчені, досліджуючи проблеми виховання дітей, розуміючи їхні 

потреби та інтереси, вивчаючи вікові особливості, звертають увагу педагогів, 

батьків на важливий аспект, як збереження дитячої субкультури, визнання 

самоцінності дитинства. Погоджуємося з думками науковців щодо того, що 

«дитинство – це гігантський айсберг, лиш незначна частина якого 

знаходиться над водою, проявляється тоді, коли формується. А весь могутній 

кістяк, фундамент майбутньої особистості до пори до часу прихований від 

очей оточення, складається підспудно, зумовлюючи багато в чому потрібні 

вибори і переваги, переживання і сподівання», риси характеру і якості 

дитини, світогляд і свідомість майбутнього учасника соціуму, громадянина 

українського суспільства [2, c.88]. 

Світ дитинства не менш складний, ніж будова галактик: на дитину все, 

що її оточує, має вплив. Це й дорослі, і друзі, і сім’я, і книжки, і кінематограф, 

анімація, ігри тощо. З дитинства найкраще запам’ятовується швидше за все 

не зміст пережитого і сприйнятого, не дивовижна для дорослої людини 

швидкість засвоєння, не унікальна здатність до навчання, а просто 

яскравість навколишнього світу, щедрість фарб і багатство звуків, 

дивовижний смак звичайної їжі, захоплення і страхи з приводу перших книг 

або фільмів, особливо анімаційних. 

Наукові дослідження у сфері мистецтва доводять, що на формування 

громадянських ідеалів дітей суттєво впливають засоби кінематографу, 

анімація. «Анімація» – у перекладі з латинського – «anima» означає «душа», 

тому «анімація» не що інше, як «оживлення». Анімаційні фільми – особливий 

вид кіномистецтва, що створюється мультиплікаторами, які використовують 

для створення персонажів різні матеріали і техніку, а «оживлення» 

відбувається шляхом швидкої зміни кадрів [6]. Кінематограф завжди чутливо 

реагував на зміни в цінностях і свідомості людства. Саме тому є підстави 

стверджувати, що анімаційне кіно, до якого належать мультиплікаційні 

фільми, також ретранслює найновіші зміни, тенденції в культурі, мові, 

поведінці людей.  



  

 

159 

Дослідження сучасної кіноіндустрії показують активізацію руху 

науковців та громадськості відносно негативного впливу анімаційного кіно 

на стан здоров’я дітей. Катастрофічне забруднення українського 

телепростору неякісною відеопродукцією день у день робить свою недобру 

справу, знищуючи у свідомості маленьких українців почуття приналежності 

до своєї нації, загальнолюдські пріоритети, викорінюючи ті зерна гуманності, 

які ще з давніх-давен заклали в наші серця славетні прадіди. Тому сьогодні 

актуальним є питання вивчення, прогнозування та корекції наслідків впливу 

мультфільмів та їхніх героїв на громадянську свідомість молодших школярів, 

формування їхньої громадянської компетентності.  

На формуванні «соціальної і громадянської» компетентності 

наголошується в сучасній концепції Нової української школи, яка пропонує 

учителю початкових класів створити такий формат організації роботи учнів, 

щоб вони мали змогу засвоїти «усі форми, еталони поведінки, які потрібні 

для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї», 

розвинули б уміння працювати з іншими на результат, попереджати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, навчилися б поважати закони 

держави, дотримуватися демократичних принципів, прав людини, 

європейських та українських цінностей [3]. 

Дбаючи про підвищення ефективності процесу виховання молодших 

школярів, чимало вітчизняних науковців (І.Бех, Н.Бібік, І.Зязюн, 

М.Красовицький, В.Кремень, О.Киричук, Н.Косарєва, В.Кузь, 

В.Оржехівський, А.Розенберг, О.Сухомлинська, К.Чорна) розглядали різні 

його аспекти та напрями. Особливу увагу вони звертали на громадянське 

виховання, яке повинно забезпечити формування громадянської свідомості 

дитини, розвиток у неї відповідних почуттів і переконань, а також 

вироблення звичок поведінки, що базуються на повазі до національної 

історії, культури, мови, традицій; прагнення до справедливості, чесності, 

відповідальності; патріотизму, любові до України. 

Суттєве значення в ході формування громадянської свідомості дітей 

вчені надають засобам мас-медіа, у структурі яких провідну роль відіграє 

телебачення. Серед розмаїття телевізійної продукції варто виділити 

анімаційні фільми. Проблема впливу анімаційного кіно на психологію і 

свідомість молодших школярів іще достатньо не досліджена.  

Тому ми ставимо за мету проаналізувати, яку роль відіграє анімаційне 

кіно у формуванні громадянської свідомості молодших школярів.  

Анімаційне кіно є особливо дієвим засобом впливу на молодшого 

школяра, бо немає дітей, які б не любили мультфільми та не дивились їх 

практично щодня. Психологічна структура дитини, її ціннісна орієнтація, 

когнітивні процеси перебувають у стадії формування і є надзвичайно 

чутливими до зовнішніх впливів. Мультиплікаційні фільми дуже подобаються 

дітям завдяки легкості сприйняття, яскравості, розважально-веселому 
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характеру, чіткості характерних рис улюблених героїв. Саме через них, 

нарівні з вихованням, дитиною можуть засвоюватися базові шаблони 

поведінки у соціальних відносинах, основні цінності людства (добро, 

милосердя, справедливість, любов тощо), формуватися провідні риси 

громадянської свідомості, патріотичні почуття, що згодом матимуть 

вирішальний вплив на все подальше життя дорослої особистості. 

Якщо пригадати вітчизняні мультфільми або діснеївські повнометражні 

стрічки ХХ століття (наприклад «Король Лев», «Бембі», «Красуня і 

Чудовисько», «Мулан» та інші «ери докомп’ютерної мультиплікації»), то вони 

несли потужній заряд добра, людяності, співчуття, любові, взаємодопомоги 

та взаємоповаги, мужності та честі – все те, що дійсно є загальнолюдськими 

цінностями.  

Нинішнє анімаційне кіно для дітей нерідко справляє двоїсте враження. З 

одного боку, сучасні мультфільми спираються на новітні комп’ютерні 

досягнення. У них зустрічаємо чимало оригінальних, дотепних ситуацій і 

колізій. З другого боку, мультфільми помежів’я ХХ-ХХІ століть, як і 

переважна більшість кінематографічної продукції цього періоду, пропонують 

жорсткі лінії сюжету та експансивну стилістику. Сучасні мультфільми 

зазвичай тримаються на виявах агресивності. Так, мультсеріали на кшталт 

«Мікі-Маус», «Губка Боб», «Том і Джеррі», «Качині історії», «Черепашки-

ніндзя» не мають відчутного виховного навантаження, оскільки в них «біль 

та бійку перетворили на основний елемент комедії, прибравши при цьому 

кров, надавши кумедність травмі та ліквідувавши можливість смерті – тобто, 

знищивши реалістичність наслідків показуваних дій» [1].  

Змінюється і мова мультиплікаційного кіно для дітей. Вона втрачає 

поетичність, ліричність, джерельну чистоту, що були властиві вітчизняній 

художній мультиплікації 1960-80 років і орієнтується на занижену лексику, 

яка активно представлена в сучасному кінематографі. 

Усе це необхідно враховувати у процесі розгляду проблеми впливу 

сучасного мультиплікаційного кіно на свідомість і поведінку дітей. 

Безперечно, вплив такої мультиплікації теж є неоднозначним. Нинішніх 

молодших школярів приваблюють динамічність, емоційна насиченість, 

подієва яскравість, певна феєрічність та екзотичність сюжетів, локальних 

ситуацій, дійових осіб, що цілком узгоджується з ментальністю сучасної доби. 

Водночас вектор поведінки і свідомості такого анімаційного кіно 

спрямований на формування психології молодших школярів, уявлення про 

те, що конфліктність, брутальність, агресивність, жорсткість і навіть 

жорстокість можуть бути етичною нормою. Це може призвести до вироблення 

негуманістичних, а то й антигуманістичних переконань у тому, що сучасна 

особистість може бути носієм болю, жорстокості, зла, і в цьому полягає 

покликання сучасної людини.  
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У 1928 році У.Шорт (директор Національного центру вивчення кіно у 

США) займався проблемою впливу кінематографа на дитячу психіку. Він 

створив авторитетну дослідницьку групу з 19 психологів, педагогів і 

соціологів, котра протягом чотирьох років (1929-1933) проводила 

систематичне дослідження. Результатом цієї роботи став висновок: на 

поведінку та ціннісні орієнтацій дітей анімація з елементами насильства 

здійснює негативний вплив. З цією точкою зору частково не погоджувалась 

незначна кількість учених цього проекту (Г.Блумер, П.Хаузер), переконаних 

у тому, що демонстрація злочинності та насильства особливо відчутна тільки 

в тому середовищі, де послаблений вплив інститутів сім’ї, школи, церкви та 

сусідства. 

У 1955-1956 роках вченим Х.Хіммельвейтом в 5-ти великих містах Англії 

було проведено чергове дослідження з означеної теми, яке не виявило 

ніяких негативних наслідків впливу анімації із стилістикою насильства на 

поведінку дітей. До аналогічних висновків дійшли вчені США та Канади 

(У.Шрем, Дж.Лайл, Е.Паркер) в 1958-1960 роках. Згідно з результатами 

їхньої дослідницької роботи встановлено: якщо у дитини не спостерігається 

схильність до агресії, якщо її люблять та поважають у сім’ї, школі, громаді, 

то імітація нею насильства, побаченого на екрані, практично виключена. 

Нова активність у дослідженні впливу екранного насильства виникла у 

70-ті роки ХХ століття. На той час США захопила хвиля правопорушень та 

різноманітного криміналу. У 1968 році було створено Національну комісію з 

вивчення причин насильства та його попередження, яка дійшла висновку, 

що перегляд фільмів з елементами насильства збільшує вірогідність 

агресивної поведінки. У 1969 році при Міністерстві охорони здоров’я США 

було створено Науково-консультативний комітет з метою більш детального 

аналізу впливу демонстрації насилля на суспільство.  

Висновок комісії шокував Америку: фактом став безпосередній зв’язок 

між насильством на екрані та насильством у житті, і компанії, що 

демонструють інформацію з елементами насильства, несуть відповідальність 

за асоціальні дії своїх глядачів, а особливо дітей. І вже у 1980 році другий 

Науково-консультативний комітет, який проаналізував сотні досліджень 

констатував, що насильство на екрані призводить до насильства у реальному 

житті [7].  

Наш аналіз мультиплікаційного кіно кінця ХХ – початку ХХІ століть 

свідчить також про те, що анімація не порушує таких важливих для 

суспільства (зокрема, для дитячої свідомості) проблем, як формування 

громадянської культури і почуттів, не спрямована на те, щоб асоціювати 

дитячу індивідуальність в коло соціумних питань, інтересів, суспільно-

корисної діяльності. 

 З появою ж комп’ютерної анімації, а також мультиплікації у стилі «Гей, 

Арнольд!», «Невгамовні», «Південний парк», «Джиммі-нейтрон», 
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«Трансформери», «Черепашки-ніндзя», «Сімпсони», «Дак Доджерс», «Оггі 

та Кукарача», «Шрек», «Сандокан – тигр Малайзії», «Монстри» відбувається 

багатовимірне руйнування цінностей, викривлення уявлень про 

взаємовідносини між людьми і навіть спостерігається втрата людського й 

образу людини. Систематичне пропонування с телеекранів різних моделей 

монстрів спроможне спотворювати ідеали краси і гармонії в людині ще з 

дитячого віку. 

На думку дослідника К.Гринька, на сучасній стадії розвитку мас-медіа 

за активної участі засобів телебачення (репортажів та новин, кіно та 

мультфільмів, розважальних телепередач) відбувається цілеспрямований 

негативний вплив на ще несформовану психіку дитини, зміна 

функціонування її когнітивних процесів, вбудова асоціальних моделей 

поведінки, прищеплення елементів чужого менталітету [1]. 

Перегляд таких мультфільмів свідчить про те, що в них відсутня 

проблематика, пов’язана з громадянським вихованням, з підготовкою дитини 

до участі у життєдіяльності громадянського суспільства. Вони носять 

переважно-інтригуючий характер і не передбачають включення дітей у 

розв’язання різноманітних аспектів, пов’язаних зі становленням, 

функціонуванням громадянського суспільства. Інакше кажучи, цінності 

сучасної мультиплікації для дітей нерідко не відповідають запитам, потребам 

і викликам сьогоднішньої школи, яка покликана насамперед озброїти учнів 

ключовими компетентностями, серед них соціальною і громадянською, 

необхідними для виховання активних громадян, здатних жити у світі, який 

постійно змінюється й ускладнюється. Формування компетентностей 

відбувається в ході різноманітної учнівської діяльності. Перегляд 

анімаційного кіно на цьому етапі розвитку суспільства став одним із видів 

діяльності молодших школярів, який займає більшість їх вільного часу [8]. 

Останні дослідження доводять, що у віці від 6 до 18 років 

середньостатистична дитина проводить перед телевізором два з половиною 

безперервних роки (на 45% більше часу, ніж вона проводить у   школі) [12, 

с.198]. Протягом тижня в середньому дитина проводить перед телеекраном 

майже 26 годин. 

Важливо також відзначити ту обставину, що серед мультфільмів, які 

демонструються на провідних українських каналах («IСTV», «Новий», 

«ІНТЕР», «1+1» тощо), час від часу реактуалізуються вітчизняні 

мультфільми 1960 – 80 років («Ну, постривай!», «Як козаки в футбол грали», 

«Жив-був пес», «Бременські музиканти», «Пригоди Незнайка»), але в 

більшості переважають мультиплікаційні стрічки США та Західної Європи. 

Зміст і концепції мультиплікаційних стрічок, які дивляться діти, далеко не 

завжди відповідають потребам процесу формування гармонійної особистості. 

Тому на думку американських учених, перед вчителями початкових класів 

стоїть важке завдання: змагатися з «телевізійним магнітом» [8, с.76].  
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Ці вчені пропонують конкретні практичні методи використання 

популярних мультфільмів для вдосконалення і поліпшення навчально-

виховного процесу. Вони виділили сім груп основних умінь і навичок, яких 

мають набути учні в процесі перегляду анімаційних стрічок: сприймати і 

використовувати пізнавальну та іншу інформацію, отриману з мультфільмів; 

учитися оцінювати зображену у мультфільмі ситуацію; уміти прийняти 

рішення; виробити судження; навчитися спілкуватися, співпрацювати з 

іншими для досягнення спільної мети; навчитися захищати та поширювати 

власні інтереси і цінності [12]. 

Варто усвідомлювати, що анімаційне кіно без участі інших 

соціокультурних чинників не спроможне сформувати перелічені уміння і 

навички, а лише може допомогти це робити. Тут потрібні час і терпіння. З 

іншого боку, мета анімації – розважати, постійно підтримувати глядацький 

інтерес і увагу різними засобами (візуальними, емоційними і слуховими), що 

нерідко уповільнює розвиток цих умінь і навичок. Унаслідок дитина не може 

оволодіти будь-якими із наведених вище вмінь і навичок, пасивно сидячи 

перед екраном і реагуючи тільки на візуальні та звукові образи, які постійно 

змінюються. 

Усвідомлюючи негативний вплив анімаційного кіно на формування в 

особистості громадянської свідомості, учителі початкових класів обирають 

різні методи і форми боротьби з цим згубним явищем. Насамперед, це бесіди 

зі школярами та їх батьками, спрямовані на забезпечення контролю за якістю 

і кількістю доступного ефірного часу; втілення в практику роботи заходів, у 

процесі яких відбувається перегляд дітьми певних мультфільмів та їх аналіз.  

Учителям треба пам’ятати, що перегляд мультиплікації є захоплюючим 

заняттям для школярів. Тому конструктивним кроком стала б організація 

такої діяльності, що була б пов’язана з інтересом до анімації і сприяла 

формуванню рис громадянина. З цією метою варто залучати дітей до 

ознайомлення з громадською думкою про культуру мультиплікаційних 

стрічок, розвивати в них уміння і навички вираження власної точки зору, 

учити їх створювати усні журнали, буклети, брошури, комікси, проводити 

дискусії з ситуацій, представлених у мультфільмах, диспути «Як би вчинив 

ти на місці героя?», «Які вчинки персонажів мультфільмів тобі імпонують і 

чому?», «Як би ти вчинив в тій чи іншій ситуації?», учити створювати власні 

мультфільми (пластилінові, мальовані, силуетні, пісочні, комп’ютерні тощо), 

в яких би висвітлювалось минуле українського народу, звичаї, традиції, 

обряди, українська ментальність тощо.  

З метою підтримки громадянського виховання учнів початкової школи, 

розвитку в них громадянської свідомості у вересні 2015 року стартував 

Всеукраїнський конкурс «Це – наше і це – твоє!», організований 

Міністерством освіти і науки України та телеканалом ПЛЮСПЛЮС. 
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 За умовами вищеназваного конкурсу учні 2-4 класів зі всієї України 

писали коротенькі історії про те, чим вони пишаються як українці, 

ілюстрували свої дописи малюнками та надсилали їх на адресу Міністерства 

освіти і науки України. Найбільш активними учасниками стали діти з 

Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської 

областей. Проект зібрав понад 600 колективних робіт і 5 400 малюнків про 

найпрекрасніші й найдивовижніші відкриття, досягнення та природні 

особливості нашої країни. З них було обрано 171 переможця, розповіді яких 

об’єднали у 25 більш загальних тем, що стали основою мультфільму «Це – 

наше і це – твоє!» [9,11].  

Генеральний продюсер телеканалу ПЛЮСПЛЮС І. Найда зазначила: 

«Усі роботи, які надійшли на проект, просто вражають. Ми дуже пишаємось 

нашими маленькими українцями та українками, які поважають і знають свій 

край, свою країну. Кожна робота дуже зворушлива, у кожній – любов до 

своєї країни. Крім того, дуже приємно, що в проекті взяли участь учні з усіх 

куточків України» [9, 11]. 

Створені 20-30-секундні анімаційні стрічки розповідають цікаві факти 

про нашу країну: географічні особливості, видатні досягнення, оригінальні 

винаходи. Намалював мультфільми відомий художник і арт-директор каналу 

ПЛЮСПЛЮС Едуард Катихін. За мотивами всіх серій мультфільму видана 

яскрава 3D книжка «Це наше і це твоє! «Моя перша книга про    Україну» [5, 

11].  

Ми пишаємося, що за мотивами малюнків дітей Херсонщини було 

створено мультфільм «Асканія Нова» про перлину Херсонської області – 

біосферний заповідник «Асканія Нова» імені Фрідріха Едуардовича Фальц-

Фейна.  

Досліджуючи проблему впливу телеіндустрії на дітей, спробуємо 

зробити аналіз сутності українських та іноземних мультфільмів. Для цього 

скористаємося інтерпретаціями й оцінними характеристиками, висловленими 

в інтернет-статті «Перелік найкращих українських мультфільмів» на сайті: 

http://dobre.stb.ua/ua/2017/01/19/spisok-luchshih-ukrainskih-multfilmov/: 

 Багато українських мультфільми створені на основі народних казок і 

легенд. Так малюки одночасно вивчають нашу багату культуру, і 

розважаються завдяки веселим і повчальним історіям [4].  

 «Козаки» (1967-2016) – уже 50 років за пригодами трьох запорізьких 

козаків – Грая, Ока та Тура – спостерігають діти з всього світу. Ці різні 

за характером і вдачею персонажі втілюють кращі якості українців: 

товариськість, спритність, розум, дотепність, мужність, завзятість, 

вірність Батьківщині. Вони відрізняються і за характером, і за 

зовнішністю. Один – маленький і гладкий, другий навпаки – високий і 

худий, козак-богатир. У кожному новому мультику герої потрапляють 

у веселі та непередбачувані ситуації, подорожують по світу та навіть 

http://dobre.stb.ua/ua/2017/01/19/spisok-luchshih-ukrainskih-multfilmov/
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переміщаються у часі. За ці роки козаки і у хокей, футбол грали, і 

наречених визволяли, і олімпійцями ставали, і інопланетян зустрічали. 

Козаки демонструють ментальність українського народу.  

 «Пригоди Котигорошка та його друзів» (2014) – головні герої 

мультфільму – Котигорошко, Вернидуб, Крутивус, Вернигора й Одус – 

разом дивують глядачів своїми витівками і яскравими пригодами. Як і 

в казках, друзі борються зі злими персонажами і потрапляють 

у небезпечні ситуації. Котигорошко – один з образів переможця над 

лихом, хворобою, негараздами в українському фольклорі. В образі 

Котигорошка народом втілені такі риси, як богатирська сила, стійкість 

у боротьбі проти ворогів, вірність, кмітливість. 

 «Жив-був пес» (1982) – легендарний мультик «Жив-був пес» 

створений за мотивами української народної казки «Сірко». У 1983 році 

«Жив-був пес» зайняв перше місце на V міжнародному фестивалі 

казкових фільмів у Данії. Мультфільм ознайомлює глядачів з 

ментальністю українського народу, його щирістю, гостинністю, 

любов’ю та повагою до людей, з історією, фольклором, музикою, 

архітектурою, обрядами, традиціями. Стрічка уміщує багато кумедних 

та веселих ситуації, що його хочеться переглядати ще і ще. У ньому 

закладено душа української нації. 

 «Капітошка» та «Повертайся, Капітошко» (1980,1989) – Кумедний і 

повчальний мультфільм «Капітошка» розповідає історію про дружбу 

дощової крапельки і Вовченяти. Капітошка не просто весела веселкова 

крапелька чистого літнього дощу. Це ще й крапелька добра, творчості, 

дружби, знання, мужності, яка так необхідна для боротьби з 

крапелькою зла, – адже вона того і дивися може несподівано з’явитися 

серед ясного неба. Там, де він з’являється – розпускаються квіти, листя 

і трави. А потрапивши до будинку Вовченяти, він приносить йому 

доброту. 

 «Микита Кожум’яка» (2016) – це дивовижна казка із захоплюючим 

сюжетом і щасливим кінцем, в якій розповідається про щирі почуття, 

справжню дружбу та силу духу українського хлопчика. 12-річний 

Микита Кожум’яка мріє бути, як його батько, який одного разу переміг 

страшного змія. Однак хлопцеві не пощастило успадкувати таку 

батьківську силу. Але, коли рідна земля у небезпеці, Микита готовий 

відправитися на подвиг, аби врятувати її. І хоча на початку шляху 

єдиним його помічником і другом був Чубик, до кінця подорожі Микита 

знаходить багато вірних друзів [4]. 

 «Том та Джеррі» (1940-1967) – славнозвісний американський 

мультфільм, головними дійовими особами стрічки є кіт Том та мишеня 

Джеррі. Кіт Том уявляє в своїй голові все нові і нові хитрі плани, щоб 

зловити спритного Джеррі, але мишеня завжди знаходить вірні 

рішення, щоб постійно викручуватися з різних пасток, які замишляє 

Том. За великим рахунком, ідея цього мультфільму майже ідентична 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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тій, яка властива радянському мультсеріалу «Ну, постривай!», але 

автори ввели в мультфільм чимало серій, що можна віднести до 

жорстоких.  

  «Оггі та Кукараччі» (1999-2009) – французський мультфільм, у якому 

розбишаки таргани – Джой, Марки і Ді-Ді не дають спокою 

добродушному товстуну коту Оггі. Ці шкідливі сусіди зі збоченим 

почуттям гумору постійно отруюють життя бідного кота своїми 

жорстокими жартами. Незвичне зображення персонажів та підвищена 

жорстокість роблять мультфільм протипоказаним для дітей молодшого 

шкільного віку, оскільки поведінка персонажів цієї стрічки може 

викликати розлади дитячої нервової системи.  

 «Сімпсони» – найтриваліший в історії телебачення мультсеріал, який 

пародіює всі аспекти життя американців, спостерігаючи за 

чудернацькою сімейкою Сімпсонів. Вона складається з голови 

сімейства Гомера, який ненавидить працювати і просто обожнює сидіти 

перед телевізором з пляшкою пива «Щур», його дружини Мардж 

(уособлює в собі образ звичайної домогосподарки, чудової матері), а 

також дітей: Барта, Лізи та Меггі. За період показу мультсеріалу 

чимало критиків висловили свої «за» та «проти» щодо цього 

анімаційного проекту. Чи не в один голос вони стверджували, що 

мультфільм погано впливає на дітей, дезорієнтуючи їх свідомість, 

руйнуючи моральні засади, які вони вже мають, і заважають 

формуватися новим. Справді, частково можна погодитися з негативним 

аспектом «Сімпсонів», але не треба відкидати ті моменти, які цілком 

відповідають позитивним. Якщо заглибитися в сюжет та зробити певні 

психологічні спостереження, можна легко помітити повчальність цього 

мультсеріалу. Адже тонка іронія зображення актуальних нині проблем 

показує глядачам причини та наслідки виникнення тієї чи іншої 

ситуації. Це говорить про багатоплановість проекту, але також дає 

підстави наголошувати на тому, що мультфільм створений не для дітей 

дошкільного та шкільного віків, а для аудиторії, якій за 18. Цей серіал 

показує життя всередині американського соціуму (якщо брати 

конкретніше – родини), наголошує на його проблемних зонах, створює 

ґрунт для роздумів над вчинками людей [4,10].  

 

Проведене нами дослідження показало, що сучасна українська анімація 

на телеканалах практично відсутня (хоча присутня в кінотеатрах). А якщо 

інколи і демонструється, то майже не представлена мультиплікацією останніх 

років. Український кінематограф та анімація нині переважно не працюють на 

дитячу аудиторію. І це варто вважати не тільки культурною та 

розвивальною, але й виховною проблемою. 

Сутність нашого підходу до проблеми впливу сучасної мультиплікації 

на молодших школярів полягає в тому, що необхідно з допомогою художніх 
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образів анімації формувати життєву позицію і думки дитини, її цінності й 

форми поведінки, готувати її до життєдіяльності в громадянському 

суспільстві.  

Мультиплікаційні фільми мають збагатити сімейне життя дитини та 

зблизити членів її родини, сприяти їхній солідарності з іншими сім’ями та 

громадами, з суспільством у цілому, створити можливості для підвищення 

рівня знань кожного члена родини, сприяти моральному, патріотичному та 

інтелектуальному розвитку особистості. Від цього певною мірою залежить і 

майбутнє соціуму, макросуспільства, у якому ми живемо. 

 Оскільки анімаційне кіно є невід’ємним складником повсякденного 

життя кожної дитини, то зусилля вчителів початкових класів, батьків, школи, 

громади мають бути спрямовані на пошук шляхів нейтралізації негативного 

впливу мультиплікації. У зв’язку з цим педагоги повинні проводити 

роз’яснювальну роботу з батьками учнів, консультування з аспектів впливу 

анімаційного кіно на дитину; залучати учнів до аналізу мультфільмів; 

спрямовувати роботу на використання мас-медіа як інструменту 

педагогічного впливу на молодших школярів у процесі формування їхньої 

громадянської свідомості. Ця проблема є дуже багатогранна і потребує 

подальших досліджень за такими напрямами: використання 

мультиплікаційного ряду під час уроків та позаурочній діяльності в 

початковій школі; класифікування анімаційних стрічок за їх впливом на 

дитячу особистість; вивчення емоційно-ціннісної реакції молодших школярів 

на різні концепції анімаційного кіно. 
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   Евеліна Фефелова 

  

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

В статті надані приклади використання медіа-технологій у викладанні 

англійської мови серед молодших школярів, що дозволяє успішно вирішити 

одразу дві задачі: з одного боку – учням надаються знання стосовно 

сучасних медіа, з іншого боку – підвищує ефективність вивчення англійської 

мови за рахунок більш образної подачі матеріалу, що особливо важливо в 

педагогіці навчальної школи 

Ключові слова: англійська мова, медіа персонажі, комікс 

За останнє століття наше суспільство пережило одну з найвизначніших 

трансформацій за всю історію – інформаційну революцію. Кіно і 

мультиплікація, телебачення та радіо, соціальні мережі та комп’ютерні ігри, 

величезні електронні бібліотеки та інтернет дають нам небачені раніше 

можливості для розвитку як окремої людини так і всього суспільства. 

Культурне та наукове надбання людства, актуальна новинна 

інформація, які раніше були доступні лише для вузького кола, зараз відкриті 

для багатьох. Разом із тим такий великий потік інформації потребує нових 

навичок та вмінь від сучасної людини. 

Також медіа та медійні технології відіграють значну роль в процесі 

навчання людини. Засоби масової комунікації мають потенціал, щоб 

сформувати особистість, змінити спосіб, яким ми сприймаємо і розуміємо світ 

і нашу безпосередню реальність. 

У навчальних закладах України зростає усвідомлення про необхідність 

широкого підключення до навчання медіа-контенту та впровадження медіа 

освіти як окремого навчального курсу. 

Медіаосвіта визнає і ґрунтується на позитивних, творчих і приємних 

аспектах класичної та популярної культури. Вона включає в себе 

використання текстів та образів засобів масової комунікації та розвиток 

критичного мислення – декодування, аналізу, синтезу та оцінки, щоб 

допомогти нам орієнтуватися в більш складному медійному ландшафті. 

Медіаосвіта пропонує підхід, який, насамперед, створює такі питання, 

як: «Хто є аудиторією впровадження засобів масової комунікації та чому? З 

чиєї точки зору розповідається та чи інша історія або сюжет? Яким чином 

унікальні елементи і коди конкретного жанру впливають на те, що ми 

бачимо, чуємо або читаємо? Як, можливо, різні учні інтерпретують один і той 

же медіа-продукт?» 
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Основна мета медіаосвіти полягає не в тому, чи є правильною та чи 

інша відповідь на проблемне питання: швидше, мова йде про те, як 

правильно ставити ці самі запитання. Оскільки актуальні питання медіа 

простору є складними і часто суперечать один одному, роль педагога не в 

тому, щоб просто передавати знання, а, насамперед, полегшити процес 

пізнання та діалогу. 

Таким чином, сьогодні головними уміннями для учнів є спроможність 

швидко знайти і проаналізувати потрібну інформацію. Медіаосвіта – з її 

методами критичного мислення, творчого спілкування та комп'ютером, 

візуальними та слуховими навичками грамотності на її основі – є ключовою 

частиною підходу 21-го століття до вирішення цього питання. 

В даній статті будуть надані приклади використання медіа-технологій 

у викладанні англійської мови серед молодших школярів. Це дозволяє 

успішно вирішити одразу дві задачі: з одного боку – учням надаються знання 

стосовно сучасних медіа, з іншого боку – підвищує ефективність вивчення 

англійської мови за рахунок більш образної подачі матеріалу, що особливо 

важливо в педагогіці навчальної школи. 

Ми знаємо, що медіа будує версії реальності, використовуючи свою 

власну «мову» для читачів/глядачів певним чином. Які персонажі добрі в 

текстах, які ми читаємо або переглядаємо, а які злі? Як це зрозуміти? Як про 

це розповісти? На ці питання ми спробуємо відповісти разом із учнями на 

одному з уроків англійської мови. 

На цьому уроці учні вивчатимуть звичаї та стереотипи, які 

використовуються у створенні анімаційних персонажів. Вони будуть 

переглядати безліч зображень (наприклад, анімаційні кадри, комікси, 

ілюстрації), і спробують розробити багатий словниковий запас слів-

дескрипторів, щоб описати емоції і реакції героїв і злодіїв. Вони матимуть 

можливість поділитися своїми думками один з одним стосовно того як вони 

відрізнили хороших від поганих.  

Вчитель пише терміни «добре» і «погано» на аркуші паперу. Розказує 

учням уголос про те, хто є «хорошими» і «поганими» героями улюбленого 

фільму, сюжету, телевізійної програми. Наприклад: «Один з моїх улюблених 

коміксів, коли я росла, був Бетмен. Бетмен був хороший хлопець, який 

завжди боровся з силами зла. Погані хлопці, як Джокер, завжди роблять 

дуже погані речі, як пограбування банку або намагаються контролювати 

думки інших. Бетмен завжди робив хороші речі, такі як порятунок людей в 

небезпеці, і, захопивши Джокера, відправив його до тюрми. У кожному 

коміксі про Бетмена, завжди були «хороші» та «погані» герої». 

For example: «One of my favourite comics when I was growing up was 

Batman. Batman was a good guy who was always battling evil forces. The bad 

guys, like the Joker, were always doing really bad things, like robbing a bank or 
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trying to control the minds of others in Gotham. Batman was always doing good 

things, like saving people in danger, and capturing the Joker and putting him in 

jail. In every Batman comic, there was always a “good guy” and a “bad guy.” 

Вчитель пропонує учням звернутися до свого сусіда по парті, щоб 

поговорити і описати «хороших» і «поганих» персонажів з улюбленого 

фільму, розповіді, телевізійної програми чи коміксу. 

Дає завдання заповнити табличку словами, які описують поганих та 

хороших персонажів. (Діти заповнюють табличку) 

 

Good Bad 

beautiful unfriendly 

kind angry 

brave greedy 

friendly sly 

helpful lazy 

strong cruel 

clever sneaky 

 

Пояснює, що коли автори або художники створюють персонажів для 

своїх 171едіа текстів, вони покладаються на культурні коди та національні 

традиції, щоб допомогти своїм читачам зрозуміти героїв та їхню історію. Для 

того, щоб створити «хороших» або «поганих» персонажів, автори або 

художники часто використовують стереотипи.  

Вчитель обговорює з учнями питання чи не всі герої мають всі ті риси 

характеру, які перераховані в таблиці. 

 На дошці зображено 2 пересічених кола. Один помічається як 

«хороший» («Good»), а інший – «поганий» («Bad»). Кожний учень 

забезпечується зображенням персонажу з популярного оповідного тексту. 

(див. Додаток) 

Вчитель пропонує учням відсортувати хороші та погані зображення, 

розміщаючи їх у відповідному колі. Також просить учнів створити проміжні 

групи (наприклад, хороші і погані, або ні добрі, ні погані), і помістити їх у 

точці перетину кіл. Коли учні розмістять свої зображення в окремі купи, 

вчитель просить їх пояснити своє рішення, використовуючи визначальні 

таблиці. 
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На наступному етапі пропонується Інсценування – Спочатку вчитель 

пропонує зіграти в гру. Включається легка та весела музика, під яку діти, 

по-черзі, передають один одному картку зі словом-дескриптором з таблиці. 

Коли музика зупиняється, учень, у якого залишилася картка виходить у 

центр класу та розігрує це слово для інших учнів. Всі намагаються відгадати. 

Вчитель нагадує учням, що вони можуть користуватися списком слів-

дескрипторів з таблиці. 

Також інсценування можна провести в групах. 

Невеликі групи – Учні обирають по три картки зі словами-

дескрипторами з одного зі списку (поганий чи добрий). Вчитель розповідає 

учням власну модель персонажу на основі цих трьох слів. Описує характер 

в деталях: «Мій персонаж поганий. Він жадібний, краде гроші, і завжди 

хмуриться.» 

Варіант № 1: Клас поділяється на невеликі групи і учні створюють 

персонажі на основі трьох слів-описів, знайдених на картках слів. Вчитель 

нагадує учням про те, що потрібно описати якомога детальніше, який 

повинен бути цей персонаж та пропонує намалювати або написати про їхній 

характер, або розіграти сцени за участю їх персонажу.  

Варіант № 2: Учні отримують шаблони з Face. Вчитель просить 

використати його для створення свого персонажа. Учні малюють «хорошого» 

або «поганого» персонажа. Вони можуть працювати окремо або в парах над 

цим завданням. 

Наступний етап. (Створення коміксу) 

Вчитель пропонує учням намалювати картини своїх добрих чи злих 

персонажів. Вони намагаються зобразити зовнішній вигляд героїв, 

використовуючи кольори, вирази обличчя, жести або всі необхідні предмети, 

щоб забезпечити підказками глядачів. Учні підбирають до картинки слова, 

які описують даний персонаж. Коли все буде зроблено, картинки 

розташовуються на дошці, а учні задають питання з приводу даного 

персонажа один одному. Діти описують риси характеру створеного 

персонажу. 

Після того, як учні створили своїх персонажів, вчитель змішує «хороші» 

і «погані» кучі, щоб заохотити учнів розширити якості персонажу. Після 

цього учні висловлюють свої думки про те, який тип характеру є більш 

реалістичним (стереотип або ретельно продуманий). Вони повинні побачити, 

що другий персонаж більш реалістичний. Вчитель запитує учнів: «Чому так 

багато героїв і лиходіїв відносять до певної стереотипної групи?» 

На заключному етапі вчитель пропонує дітям створити власний комікс, 

використовуючи створені ними власні персонажі та сюжети відомих казок. 
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Таким чином, використання елементів медіа-технологій на 

запропонованому уроці англійської мови в початковій школі розвиває творчі 

здібності учнів, спонукає дитину замислюватися, самостійно знаходити 

рішення, що сприяє розвитку критичного мислення. 

 

В статье предоставлены примеры использования медиа-технологий в 

преподавании английского языка среди младших школьников, что позволяет 
успешно решить сразу две задачи: с одной стороны – ученикам 

предоставляются знания о современных медиа, с другой – повышается 

эффективность изучения английского языка за счет более образной подачи 
материала, что особенно важно в педагогике учебной школы. 

Ключовые слова: английский язык, медиахарактеры, комикс. 
 

The paper provided examples of media technology in the teaching of English 
among primary school children, which helps to solve just two problems: on the 

one hand – the students are provided knowledge about modern media, on the 
other hand – improves the efficiency of learning English through more 

imaginative material feed which is especially important in teaching training 
school. 

Key wolds: English, media characters, comics. 
      

Додаток 

 

 

 
 

 



  

 

174 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

177 

 

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У 
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ВІРУС КІБЕРУЛІНГУ: СИМПТОМИ ТА ШЛЯХИ ЛІКУВАННЯ 

  

У статті висвітлено результати діагностики учнів старших класів 

Миколаївського муніципального колегіуму та їх батьків, що окреслюють 

проблеми кібербулінгу та визначають їх масштаб. Крім того, автори 

пропонують шляхи профілактики та корекції цієї віртуальної хвороби.  

 Ключові слова: кібербулінг, медіаагресія, медіаосвіта, агресор, 

жертва, медіаосвітня програма, медіаімунітет, алгоритм протидії. 

 

Як зазначає доктор психологічних наук Л.А. Найдьонова, «для останніх 

десятиліть характерна поява дитячої агресії у віртуальному  

світі – кібербулінгу – який, поєднуючись із негараздами в реальному 

шкільному середовищі, може зробити ситуацію дуже загрозливою» [17, с. 

167]. Починаючи з січня 2017 року, тема кібербулінгу стала активно 

підійматись в українській пресі і займаються її вивченням та профілактикою 

не тільки науковці (О.Т. Боришполець [13; 17], О.В. Волошенюк [14; 15], 

Кен Рігбі [10],  О.С. Маланцева [11], Л.А. Найдьонова [13; 17], В.Р. 

Петросянц [18], Е.М. Сінюкова [21], Р.Дж. Хазлер [27], а й кіберполіція. У 

своїх звітах та зверненнях до громадян вона наводить конкретні приклади 

кібербулінгу, наслідки якого у реальному житті є злочинами, та публікує для 

широкого загалу жахливу статистику жертв даної агресії. 

У статті автор спирається на визначення Л.А. Найдьонової:  

кібербулінг – новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою 

дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням  

інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної 

пошти, соціальних мереж тощо [17, с. 176]. Слід зауважити, що педагоги та 

психологи мають не просто мобільно реагувати на подібні ситуації у 

віртуальному просторі, а й передбачати їх. Любов Анатоліївна та її колеги-

психологи підіймають це питання, починаючи з 2010 року. На жаль, й досі, 

дорослі і діти мають різні «траекторії руху» у віртуальному світі (діти – 

«Вконтакті», батьки на «Facebook»). Лише незначний відсоток батьків 
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відстежує онлайн-репутацію власних дітей, що й приводить до 

неконтрольованої поведінки підлітків, як у віртуальному, так і у реальному 

просторі. 

 Вирішення проблеми, на нашу думку, має йти двома шляхами.  

Перший – «швидка допомога» – це ознайомлення з алгоритмом дій якомога 

більшої кількості людей, а другий шлях – це впровадження дієвої програми, 

що охоплює психологічний супровід (профілактика та корекція 

психологічних вад, що притаманні агресору чи жертві) та систему заходів з 

медіаосвіти. 

 Важливою складовою профілактики кібербулінгу є діангостика всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

Існуючі методики, що спрямовані на дослідження булінгу, не 

відображають особливостей кібернасильства, тому під час складання 

власних анкет автор статті спирається на тести, що стосуються насильства у 

школі, а також враховує вказані Л.А. Найдьоновою відмінності булінгу та 

кібербулінгу. На основі зазначеного вище, розроблено варіанти 

опитувальників і анкет для учнів і їх батьків. Теоретичною основою анкети 

для учнів та батьків стали дослідження Л.А. Найдьонової,  

А.І. Авер’янова, В.Р. Петросянца.  

Всього в дослідженні взяло участь 105 дітей (40 учнів 9-х класів, 35 – 

10-х класів і 30-ть учнів 11-х класів). Метою опитування було виявлення 

рівня освіченості учнів щодо явища кібербулінгу, їх участі у ньому, причини 

й види, а також – засоби боротьби з ним. У розробленому нами 

опитувальнику містилось 11 питань.  

Отже, понад 95% учасників опитування виявилися обізнаними з даного 

питання. Стільки ж відсотків вказали, що безпосередньо зустрічались з цим 

явищем. Слід зауважити, що пік кібербулінгу випав на 9-й клас, а у 11-х 

класах – 80% учнів вказують на те, що вони занадто зайняті ЗНО та вибором 

професії, щоб звертати увагу на провокації, але 20% скаржаться на 

насильство в Інтернеті. Це все ж таки є достатньо тривожним сигналом.  

З учнями, які виявили риси агресора та жертви кібербулінгу було 

проведено додаткове тестування з метою складання психологічного 

портрета даних категорій. Додаткове тестування виявило, що більшість 

учнів-жертв меланхоліки за основним типом темпераменту. 
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Рис. 1 Діагностика учнів: кількість опитуваних, що відчували на собі кібербулінг 

 

Отже, на Рис. 1. спостерігається зменшення кількості учнів, що реагують 

на кібербулінг у зв’язку з процесом дорослішання. 9-ті класи – це старші 

підлітки, для яких спілкування є пріоритетним напрямом, тому вони 

приділяють значну увагу спілкуванню у соціальних мережах і гостро 

реагують на агресію в Інтернеті, прирівнюючи її до агресії у реальному світі. 

10-11-ті класи – це період юнацтва, у якому пріоритетом стає 

самовизначення та самопізнання, велика увага приділяється підготовці до 

ЗНО, і більшість учнів не мають часу займатись кібербатлами.  

На питання: «Які почуття у вас викликає кібернасилля?» (дається 

можливість вказати декілька варіантів) школярі відповіли наступне: 

9-ті класи: приниження – 40%, незахищеність – 20%, злість – 50%, 

бажання помститись – 52%, байдужість – 23%. Як ми бачимо, у 9 класах 

домінує бажання помститись. 

10-ті класи: приниження, сором – 15%, незахищеність – 20%, злість, 

гнів – 42%, бажання помститись – 42%, байдужість – 35%, огида – 1%, 

розгубленість – 15%. Помічаємо тенденцію до ігнорування проблеми, 

з’являються відповіді на кшталт: «шкода тих, хто цим займається». 

11-ті класи: сором – 56%, незахищеність – 10%, злість, гнів – 22%, 

бажання помститись – 22%, байдужість – 35%. Підсилюється тенденція до 

ігнорування проблеми. Нові відповіді: «цікаво, як довго це буде?», «мені 

соромно за цих людей».  

Слід зауважити, що «сором» учні 10-х класів ставлять поряд з 

«приниженням», а 11-х – поряд зі «злістю», що може спровокувати, на наш 

погляд, більш жорстоку реакцію 
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Рис. 2 Результати діагностики учнів: емоції, які викликає у старшокласників кібернасилля 

 

На Рис. 2 видно, що у 9-му класі домінує бажання помститись, у 10-му 

– ще спостерігається значний відсоток «гніву» та «бажання помститись», а 

ось у 11 класі головним стає емоція приниження, оскільки цей вік 

характеризується розвитком самосвідомості людини. Слід зауважити, що 

відносно кібербулінгу у дітей проявляються як емоції (їх викликають 

одноразові випадки, або дитина вміє правильно реагувати, захистити себе), 

так і почуття (наприклад, сталий і виснажливий кібербулінг). Іноді, ці сильні 

почуття призводять до захворювань або смерті. 

Відповідаючи на питання «Чи відчували Ви на собі кібернасилля і з боку 

кого?», 98% усіх респондентів відповіли «так», у ролі булерів виступали 

однокласники – 98%, партнери по Інтернет-іграм – 21%, партнери по 

паблікам та «друзі» по соціальним мережам – 85%.  

 

 

Рис. 3 Діагностика учнів: хто виступає у ролі кібербулера 

 

98

21

85

0

20

40

60

80

100

однокласники партнери по

Інтернет-іграм

 партнери по

паблікам та

"друзі" із

соціальних мереж

Хто виступає у ролі кібербулера?

Які почуття у Вас викликає кібернасилля?

0

10

20

30

40

50

60

9-й 10-й 11-й

приниження

незахищеність

злість, гнів

бажання помститись

байдужість



  

 

181 

Усі учні зазначають, що більшістю кібербулерів є однокласники, 

партнери по пабліках та «друзі» із соціальних мереж.  

Більшість вказують на небезпечний для сучасної молоді паблік «МДК», 

у якому на кібербулінзі заробляють гроші. Те, що у цьому добровільному 

віртуальному «дійстві» бере участь більш ніж мільйон учасників, говорить 

про те, що людям подобається знущатися, і вони отримують задоволення, 

коли знущаються над ними. Кошти отримує той, чиє знущання набере 

найбільшу кількість «лайків». Питання: «Що змушує Вас відвідувати цей 

паблік?», – старшокласники проігнорували. 

.На питання стосовно типів кібербулінгу учні зазначили, що мають місце 

постійні перепалки (100 %), які розгортаються в «публічних» місцях 

Інтернету – в чатах, на форумах; нападки, постійні виснажливі атаки (47%) 

у вигляді повторюваних образливих повідомлень (телефонні смс, чати, 

форуми, онлайн-ігри); обмовлення, зведення наклепів (70%) – розміщення 

принизливої інформації у соціальних мережах (текстові повідомлення і фото 

«Вконтакті», «Twitter»); втілення у певну особу (11%) – відправлення 

неприємної інформації з чужого телефону або сторінки у соціальних 

мережах; видурювання конфіденційної інформації та її розповсюдження 1%; 

ізоляція (3%) – ігнорування сторінки у соціальній мережі, повідомлень, 

«бан», відправлення інформації у «фейк». 

 

Рис. 4 Діагностика учнів: типи кібербулінгу, з якими старшокласники зустрічались 

 

Аналіз Рис. 4 свідчить, що частіше за все учні зустрічаються з таким 

типом кібербулінгу як перепалки, на другому місці – обмовлення, найменш 

розповсюдженими є такі типи як видурювання конфіденційної інформації та 

ізоляція. 

Нами виявлено такий тип булінгу, як підловлювання. Учні спеціально 

«вижидають», коли однокласники чи вчителі зроблять «помилку», 

фотографують їх або знімають на відео, а потім розміщують на створених 

ними відповідних пабліках, розміщують на Youtube. Це стає для них 

розвагою, подібною до «Pokemon go», у якій замість фантастичних тварин, 
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вони «ловлять своїх». З етичної точки зору ми не розміщуємо посилання на 

ці матеріали, але впевнені, що подібні явища набирають обертів і їх не важко 

знайти у соцмережі та на Youtube. 

Також, відповіді з анкет, дозволяють виокремити кібербулінг-гру. Так 

на різних пабліках (наприклад, «МДК») старшокласники змагаються, чия 

образлива репліка стане найпопулярнішою або створюють два табори 

користувачів із різними поглядами, провокують їх, пишучи в обидва табори 

різкі гнівні коментарі, а потім спостерігають, отримуючи задоволення від ролі 

ляльковода. 

На питання щодо порад жертвам кібербулінгу 73% школярів радять 

ігнорувати або «посміятися», 14% – вказують, що необхідно звернутися до 

дорослих (батьків та вчителів), 3% радить звернутись до поліції.  

 

Рис. 5 Результати діагностики учнів: реакція на факти кібербулінгу 

 

Важливо те, що всі 100% опитуваних вказали власний вихід. 

Нам здається ймовірним, що розбіжність між високим відсотком учнів, 

які відчувають сором і злість, та низьким відсотком учнів, які на питання: що 

б ви порадили людям, які опинились у ситуації кібербулінгу?, вказують як  

вихід – помсту, пояснюється тим, що старшокласники все ж таки володіють 

засобами саморегуляції. 

На питання: чи були випадки, коли Ви самі проявляли агресію до інших 

людей у Інтернеті? Чому?, 65% відповіли – «ні», а 24% вказали «так» 

(причини: помста (9%), розвага (15%)), а 11% реципієнтів проігнорували 

питання.  

Діагностика батьків  

Загальна картина аналізу анкет, що були повернені майже пустими, 

показала тенденцію до ігнорування проблеми батьками,або ж їх 

необізнаність у цій галузі. 

На питання: чи помічали Ви, що Ваші діти засмучені чи роздратовані 

після спілкування в соцмережах?, 60% відповіли – «так», 30 – «ні»,  

10% батьків – проігнорували питання. Всього 5% дорослих поцікавились 

причиною зміни настрою у своїх дітей. В анкетах також вказано, що 

більшість з них не обговорюють з батьками свої проблеми, лише 13% 
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вказали, що діти їм пояснили своє хвилювання. Отже, у відповідях вони 

вказували: що їх образили у соцмережі, що вони програли онлайн-гру, 

засмутились через неприємності у друзів. 

 

Рис. 6.Діагностика батьків: аналіз емоцій дитини під час її перебування в Інтернеті 

 

Більшість батьків перекладають вирішення питання на вчителів і 

психологів, хоча самі діти вказують, що більше довіряють батькам, але через 

страх перед забороною користування Інтернетом, вони їм не розповідають 

про свої проблеми. 

Отже, наше дослідження ще раз підтвердило, що проблема кібербулінгу 

реальна для учнів старшої школи. Також ми виявили нові типи кібербулінгу 

(«підловлювання» і «кібер-гра»), що підтверджує думку про постійну 

модифікацію проблеми. 

На основі діагностики розроблено портрети агресора (кібербулера) та 

жертви (підґрунтя – модель Л. А Найдьонової). Так, кібербулери (у більшості 

холерики) мають високий рівень самоповаги і аутосимпатії (часто при 

низькому рівні поваги з боку однолітків); вони роздратовані й емоційно 

неврівноважені, легко впадають у гнів, агресивно ставляться до дорослих, 

прявляють мало співпереживання, їх жорстокість пояснюється різними 

факторами, які передбачити неможливо; у міжособистісних стосунках 

високий рівень агресивності, середній або низький рівень комунікативних 

здібностей при зовнішньому демонстраційному дотриманні правил. А жертва 

кібербулінгу, частіш за все, тиха, обачлива, чутлива, яку легко можна 

зворушити і фруструвати; вона не впевнена у собі і страждає від низької 

самооцінки, має мало друзів, соціально ізольована, боїться, що їй заподіють 
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шкоду, тривожна і пригнічена, фізично слабша, ніж більшість однолітків, 

вважає, що їй комфортніше проводити час із дорослими, ніж з однолітками. 

Окреслення психологічних проблем допомогло у пошуку ефективних 

шляхів профілактики та протидії кібербулінгу. Отже, ми пропонуємо два 

основних шляхи: швидка допомога (алгоритм дій для дітей, батьків та 

вчителів) та системний підхід у вирішенні як проблеми кібербулінгу, так і 

існуючих у учнів психологічних проблем (програму для виявлення та 

профілактики кібербулінгу серед учнів старшої школи). Значну роль, на 

думку автора, відіграє усвідомлення дорослими наслідків медіанасильства, 

яке у поєднанні з реальними проблемами може привести до непоправних 

наслідків. Також важливими засобами профілактики є формування 

медіаімунітету старшокласників, їх захисних механізмів щодо протидії 

булерам, важливим є контроль перебування дитини в Інтернеті, відстеження 

її інтернетрепутації, вмінню тримати себе у руках. 
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В статье представлены результаты диагностики учеников старших 

классов и их родителей, которые демонстрируют основные проблемы 

кибербулинга и позволяют определить их масштаб. Также, авторы статьи 

предлагаю пути профилактики и коррекции этой виртуальной болезни. 

 Ключевые слова: кибербуллинг, медиаагрессия, 

медиаобразование, агрессор, жертва, медиаобразовательная программа, 

медиаиммунитет. 

 

 The results of the survey of the senior students of Mykolaiv municipal 

collegium and their parents have been shown in the article and they have 

demonstrated the major problems of cyberbullying and helps define their 

degree. The authors of the article also suggest the ways to prevent and to correct 

this virtual disease. 

Key words: cyberbullying, media violence, media education, aggressor, 

victim, media curriculum, media immunity, algorithm, response. 
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Галина Загорулько  

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ Й ПРОБЛЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ  

(з досвіду Краснопавлівського багатопрофільного ліцею) 

 

У статті висвітлюється питання комплексного підходу до вирішення 

проблем упровадження медіаосвіти у школі нового типу на прикладі 

Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Подані форми роботи для 

реалізації поставлених завдань, шляхи поширення елементів медіа, серед 

яких цікавим і перспективним в освітньому просторі є створення анімаційних 

фільмів. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, експеримент, 

фасилітатор, анімація. 

 

Світ шаленими темпами рухається вперед. Школа не залишається 

осторонь цих процесів. Лише позавчора крейда й указка були основним 

приладдям учителя, вчора – фільмоскоп і магнітофон, а сьогодні, 

перебуваючи онлайн, можна за лічені хвилини знаходити відповіді на будь-

які питання.  

У той же час величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить 

до того, що сучасна людина ризикує «потонути» в морі знань. До цього 

додається загроза фейків, неперевірених фактів, маніпуляцій. 

Як же діяти молодій людині в інформаційному просторі? 

Саме медіаосвіта, за свідченнями фахівців ЮНЕСКО, є інструментом 

захисту від шкідливих ефектів і трендів, бо пов’язана з усіма видами медіа –

друкованими, графічними, звуковими, візуальними тощо. Вона має дати 

людям можливість зрозуміти, як масова комунікація використовується в їхніх 

соціумах, навчити використовувати медіа у спілкуванні з іншими людьми; 

забезпечити знаннями створення, аналізу, інтерпретації медіатекстів, 

знаходження нестандартних рішень [3, 3]. 

Проте проривні інновації не народжуються в рамках жорстких правил і 

дедлайнів. Щоб розвинути творче мислення команди (вчителів, дітей, 

батьків), педагог повинен стати фасилітатором, тобто не керувати процесом, 

а направляти. Іншими словами, це лідер без лідерства. Він створює 

атмосферу, допомагає команді сфокусуватися на завданні і дійти до кращого 

для групи результату. Він має бути профі – віртуозом своєї справи. [6]. 

Наш навчальний заклад – школа нового типу, де педагогічний колектив 

– фасилітатор змін у медіаосвіті Лозівського району Харківської області, має 

значні результати впровадження медіа в освітньому середовищі й будує 

перспективи. 

Медіаосвіта в ліцеї – це детермінанта розвитку принципів рівності, 

свободи у взаєминах педагогів та учнів в інформаційному просторі, 
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домінантами якої є освітня мобільність, ІК-компетентність, «критична 

практика» і «практична критика», здатність до розв’язування проблем, 

уміння гармонійно поєднувати творчість і раціональність у процесі роботи, 

навички ефективної комунікації та співробітництва, формування активної 

громадянської позиції. 

Одним із ключових напрямів реалізації медіаосвіти є навчання дітей 

добувати, класифікувати, аналізувати, використовувати інформацію, яку 

дають ЗМІ. І в той же час уміти відсіювати несуттєве і навіть захищатися від 

деструктивного впливу інформаційного потоку. Цей процес неможливий без 

критичного мислення – комплексу усвідомлених дій і навичок, які 

застосовують, коли оцінюють інформацію: достовірна вона чи 

маніпулятивна. 

Наш заклад постійно експериментує, апробовує та впроваджує нові 

педагогічні системи, ідеї, теорії, методики та технології. 

Так, у 2013 році ми отримали статус експериментального закладу 

регіонального рівня щодо впровадження медіаосвіти в навчально-виховну 

роботу за темою «Консолідація зусиль педагогів, учнів та батьків задля 

інтеграції медіаосвіти в навчально-виховний процес Краснопавлівського 

багатопрофільного ліцею та формування медіаграмотної особистості 2013-

2018 рр.». 

Послуговуючись засадами Концепції Нової української школи, 

удосконалюємо процес упровадження медіаосвіти, коригуємо програму, 

знаходимо нові форми роботи, формуємо навички самостійного пошуку і 

вирішення проблем учнями ліцею.  

Реалізація вищеназваної Концепції потребує використання складових 

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, схваленої Постановою 

Президії Національної академії педагогічних наук України від 20 травня 

2010 року. 

Основною метою та завданнями є оцінка можливостей медіаосвіти в 

підготовці учнів до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

мас-медіа, формування вміння захищатися від потенційно шкідливих ефектів 

медіа, ефективно задовольняти свої інтереси за допомогою засобів масової 

комунікації. 

Очікувані результати – це підняття рівня розуміння школярами 

соціокультурного, економічного і політичного контексту функціонування 

медіа та вміння використовувати їх для поглиблення знань, ефективно 

взаємодіяти з медіапростором, вільно орієнтуватися у світі інформації; 

формування політичної культури особистості, здатної самостійно оцінювати 

процеси, що відбуваються в країні та світі [10, 3].  

Проведені безпосередньо в ході експерименту заходи сприяють 

популяризації серед учителів та учнів ліцею ідеї впровадження медіаосвіти: 

семінари-тренінги з медіаосвіти, навчально-методичні семінари 

«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті 

шкільної освіти», «Public achievement: польський досвід, українські 
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перспективи» а також забезпечують формування психологічного захисту від 

маніпуляції чи експлуатації з боку мас-медіа і прищеплюють інформаційну 

культуру. 

Розроблена програма експерименту дозволила грамотно підійти до 

вирішення поставлених завдань. Так, на засіданнях творчої групи 

«Об’єктив» вчителів середньої та старшої ланки ліцею, крім загальних 

питань, проводяться індивідуальні консультації з проблем запровадження 

медіаосвіти. 

Виробленню медіасмаків сприяє діяльність гуртка «Медіакультура», що 

діє на базі Краснопавлівського ліцею від БДЮТ Лозівської районної ради. 

Учасники на заняттях мають можливість створювати власний медіапродукт. 

Найпривабливішим для гуртківців виявилася мультиплікація.  

Першою спробою стала участь в обласному семінарі-тренінгу 

«Практична медіаосвіта: створення аудіовізуальних продуктів», який дав 

можливість дітям пройти весь шлях виробництва мультфільму. Результатом 

спільної роботи кількох таких груп з різних шкіл області став кліп на пісню 

Світлани Тарабарової «Хочу жити без війни», який можна переглянути на 

www.youtube.com. 

Далі були ще спроби, які привели нас до літньої школи анімації в 

м. Києві. Протягом п’яти днів група з двадцяти чоловік із різних куточків 

України під керівництвом професіоналів Геннадія Літуновського (Україна), 

Міхаіла Тумелі (Білорусія), Cтепана Коваля, (Україна), Степана Бірюкова 

(Росія) працювали над створенням анімаційних фільмів. Необхідно було 

створити декілька стрічок. Завдання надскладне навіть для фахівців, тому 

монтаж здійснювали вже після завершення школи. 

Надзвичайно корисним виявилося спілкування з корифеєм 

мультиплікації Євгеном Сивоконем, з молодими аніматорами Андрієм 

Міськовим (HappyHippieLab «Анімація, народжена в мандрах (крізь океани, 

гори та материки)»), Антолієм Лавренишиним («Найцікавіше у створенні 

анімаційних фільмів») та іншими. Цікаві погляди, ідеї, шляхи реалізації 

задумів, проблеми, що виникали, та їхнє вирішення – цим були наповнені дні 

перебування в літній школі анімації.  

Хорошою практикою для мене як керівника гуртка й учнів стала участь 

у конкурсі анімаційних фільмів Фестивалю від Кіномедіа за напрямом 

«Ознаки комп’ютерної залежності». Адже ми вперше створювали мультфільм 

з нуля. Після суперечок і обговорень було вибрано тему мультфільму, над 

яким працювали протягом місяця практично кожен день. 

Це непроста і благородна справа. Для здійснення задуму необхідно 

докласти багато зусиль. Керівник гуртка при цьому – не вимогливий 

диктатор, а фасилітатор, той, хто направляє, допомагає знайти правильне 

рішення поставленого завдання. Учні вчаться писати сценарій, складати 

режисерський план, продумувати героїв, їхні вчинки, дії, обирати ракурс 

зйомки, малювати декорації. Протягом процесу шукають шляхи виходу з 

нестандартних ситуацій. Комунікують між собою, знаходять толерантні 

http://www.youtube.com/
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рішення проблем, залучають інших дітей різних вікових груп. Адже 

створювати власноруч анімацію дуже весело, цікаво і пізнавально. 

Мимохідь переглядали інші медіапродукти, аналізували, вносили 

корективи у процес, планували щось на майбутнє. Так завершився 

підготовчий етап. 

Далі зйомки. Вони проходили із правками, додаванням або вилученням 

зайвого. Щось спрощувалося чи ускладнювалося. Деякі сцени доводилося 

перезнімати, деякі вилучати, декорації удосконалювати, вибирати 

освітлення, яке суттєво впливало на кінцевий продукт. 

Останній етап потребував вміння використовувати програмами з 

монтажу відео. Ретельно добирали звуковий супровід відповідно до подій, 

що відбувалися в кадрі. Ми взяли варіант використання різних музичних 

композицій. Це здалося найпростішим вирішенням звуку. 

Така практика спонукала учасників творчо підходити до процесу, до 

гнучкості у вирішенні поставлених завдань, бажання змінюватися, 

працювати над помилками, а також до подальшого вдосконалення в цьому 

виді мистецтва. Простір медіа дуже широкий і дозволяє кожному знайти свою 

нішу. Допомагає стати успішним в інших проектах, не зволікати, не боятися 

брати відповідальність за прийняте рішення, не зупинятися, навіть коли 

щось не вдається, а продовжувати рух. 

Важливою у розвитку й інтеграції медіаосвіти в нашому навчальному 

закладі можна назвати участь педагогів, членів творчої групи «Об’єктив», в 

сорок третій обласній тематичній відкритій виставці ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою: 

«Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних 

закладів Харківської області». Результатом стала перемога (диплом І 

ступеня).  

Невдовзі ліцей презентував свій досвід уже на Восьмому Міжнародному 

форумі «Інноватика в сучасній освіті» з медіаосвіти в м. Києві, де став 

лауреатом конкурсу І ступеня. 

Сучасні медіа відкривають дедалі ширші можливості у сфері освіти і 

кар’єрного росту, змінюючи якість повсякденного життя людини. Наше 

завдання не залишатися осторонь, бути активними фасилітаторами цього 

процесу, залучати якомога більше людей, як дітей, так і дорослих (батьків, 

громадськість), пропагувати критичне мислення, допомагати ставати 

кожному медіаграмотною, медіакультурною, медіаосвіченою особистістю. 

Медіаосвіта, звичайно, потребує подальшого вивчення на основі 

наукового аналізу наявного досвіду та нової практики, яка 

напрацьовуватиметься в майбутньому. Усе це сприятиме подальшому 

розвитку знань про зміст і функції медіаосвіти як складової культурно-

освітнього простору, забезпечення її включеності в сучасний освітній процес. 
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http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www.academia.edu/4698433/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90_%D0%92_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%86
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/oblasova_stepanchenko.pdf
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/oblasova_stepanchenko.pdf
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/oblasova_stepanchenko.pdf
http://refdb.ru/look/2133979.html
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13. Програма дослідно-експериментальної роботи «Формування 

медіакомпетентності та медіаобізнаності ліцеїстів шляхом інтеграції 

елементів медіаосвіти у викладання навчальних предметів, 

факультативних занять та позакласну діяльність» (2013-2018 рр.). 

КБПЛ. 

14. Спринчук Н. О. Медіаосвіта в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку [Електронний ресурс]. — 

http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/15.pdf  

15. Федоров А. В. Электронная научная энциклопедия 

«Медиаобразование и медиакультура» Медиаобразование в Украине. 

[Електронний ресурс]. — http://evartist.narod.ru/mdo/mdi/012.htm  

 

В статье рассматривается вопрос комплексного подхода к решению 

проблем внедрения медиаобразования в школе нового типа на примере 

Краснопавловского многопрофильного лицея. Поданы новые формы работы 

для реализации поставленных задач, пути распространения элементов 

медиа, среди которых интересным и пермпективным в образовательном 

пространстве есть создание анимационных фильмов. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, 

эксперимент, фасилитатор, анимация. 

 

The issue of a comprehensive approach solution of introduction problem of 

media education in the school of new type, on the example of Multidisciplinary 

Lyceum of Krasnopavlivka is highlights in this article. Submitted forms of work 

for the implementation of the tasks, ways of distributing media items, including 

interesting and perspective in the educational space is creating animated films. 

Key words: media education, media literacy, experiment, facilitator, 

animation. 
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Ірина Земелько  

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕДІ МЕДІАОСВІТИ В КЗ «ПОЛТАВСЬКА 

ЗАГАЛЬНОСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. № 28 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЦИФРОВІ МІГРАНТИ ПРО ЦИФРОВИХ 

АБОРИГЕНІВ 

 

В статті визначено основні форми впровадження медіаосвіти для різних 

категорій учасників навчально-виховного процесу. Розкрито науково-

дослідницьку діяльність учнів як один із напрямків медіаосвіти учнів школи.  

Ключові слова: медіаосвіта, форми медіаосвіти, критичне мислення, 

медіакомпетентність 

 

Медіаосвіта – окремий освітній напрям, що забезпечує підготовку учнів 

до ефективної взаємодії з інформаційним простором. В умовах 

інформаційного суспільства збільшується роль ЗМК в формуванні світогляду, 

який значною мірою залежить від того, як медіа подають інформацію. Як 

зазначено в Програмі курсу «Медіакультура», «..засоби масової комунікації 

створюють умови для становлення самостійного мислення, сучасного 

світосприймання, естетичної свідомості, навичок художнього аналізу 

продукції медіа» [1;2]. Враховуючи це, медіаосвіта формує критичне 

мислення та медіаімунітет учня, що є важливим чинником становлення 

світогляду, формування життєвої позиції.  

  За час участі педагогічного колективу у Всеукраїнському експерименті 

з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів України (наказ МОН України від 27.07.2014 р. № 886) 

проведена значна робота: проаналізували наукові та науково-практичні 

педагогічні та психологічні джерела медіаосвітньої тематики, спланували 

дослідно-експериментальну роботу школи, брали участь у проведенні 

обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах з питань 

медіаосвіти, визначили й реалізували стратегії підготовки педагогічного 

колективу і батьків до впровадження інновацій по використанню 

медіаосвітніх технологій.  

  Модель медіаосвіти нашої школи відображає тісну співпрацю всіх 

учасників навчально-виховного процесу: вчителів, учнів, батьків. Вчителі 

пройшли підготовку для участі в експериментальній діяльності 

(інформування на нарадах, семінари, тренінги, тематична самоосвіта). В 

учнів ми формуємо медіакультуру, надаючи необхідні уміння і навички. 

Просвітницьку роботу з батьками, спрямовуємо на розуміння ними 

необхідності контролювати взаємодію дітей і медіа, формування 

медіаімунітету. Учні і вчителі, використовуючи набуті знання і уміння, 

реалізують соціально корисні, значущі проекти.  

  В своїй роботі поєднуємо різні форми медіаосвіти: 
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- інтегрована (в межах уроків з предметів інваріантної складової): 

забезпечується поєднанням двох складових: 1) використання медіатекстів, 

2)рефлексія досягнення медіаосвітньої мети (висновки, підсумки, 

результати, які ми повертаємо учням у розмові щодо їх взаємодії з медіа); 

- формалізована (курси «Медіакультура», «Основи медіаграмотності» у 

межах варіативної складової): заняття, спрямовані на розуміння і порівняння 

різних медіа як єдиної інформаційної системи (книга, преса, кіно, 

телебачення, відеогра, інтернет, мобільний зв'язок тощо), формування 

навичок читання медіатекстів, формування критичного мислення;  

- позакласна: проекти, конкурси, підвищення творчої кваліфікації учнів 

в окремих медіапрактиках.  

 Особливості нашої моделі медіаосвіти: 

1) медіаосвіта охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу, з 

обміном знаннями, практиками, що дає можливість учням і вчителям у 

процесі взаємонавчання використовувати ІТ для створення якісних 

медіапродуктів, формування громадянської позиції; 

2) практична, соціальна спрямованість: розвиток навичок толерантного 

спілкування, критичного мислення, що захищає від деструктивного впливу 

інформації, сприяє становленню громадянського суспільства в Україні;  

3) тісна співпраця з партнерами: Академія Української преси, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. 

В. Остроградського, кафедра журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В.Г.Короленка; 

4) науково-дослідницька робота учнів під керівництвом вчителів є 

важливою формою в аспекті впровадження, дослідження, популяризації 

медіаосвіти;  

5) розвиток медіакомпетентностей для самореалізації учнівської 

особистості; 

6) популяризація вчителями й учнями набутого досвіду серед колег . 

учнів шкіл міста, області. 

 В навчальному процесі медіаосвіта реалізується через впровадження 

варіативних курсів «Медіакультура особистості», «Основи 

медіаграмотності», для учнів 8-11 класів, метою яких є формування 

теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності та практичних 

навичок ефективної і безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа, 

розвиток критичного мислення і медіакомунікативної компетентності. 

Створено навчальну медіатеку з різних предметів, виховних заходів. Учні і 

вчителі реалізовують власні здібності і вміння по створенню суспільно-

корисного, якісного медійного продукту. 

 У позакласній роботі медіаосвіта учнів здійснюється через: 

- виготовлення медійних продуктів для виховних заходів, предметних 

тижнів: листівки, творчі звіти, презентації, тематичні стіннівки, бук- 

трейлери, фото, відеоролики; 
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 – виставки плакатів, малюнків, присвячених різним подіям і датам, що 

дає змогу дітям втілити своє ставлення до різних подій шляхом створення 

візуальних медіатекстів; 

- участь у Мандрівному міжнародному фестивалі документального кіно 

про права людини Docudays UA (учні 8-11класів, перегляд з обговоренням 

документальних стрічок з прав людини, що сприяє правовій освіті, 

формуванню громадянської позиції;  

- науково-дослідницькі роботи унів-учасників шкільної філіїї МАН. 

Роботи наших учнів неодноразово відзначені грамотами на міському та 

обласному етапах конкурсу-захисту МАН: Кушнаревич Катерина, 

переможець міського етапу з роботою «Медіаосвіта як складова формування 

особистості в умовах інформаційного суспільства», секція «педагогіка», 

керівник Земелько І.С. Автор досліджувала пріоритет різних ЗМІ для учнів і 

вчителів. Зокрема, інтернет для учнів дає 50 % інформації, а для вчителів – 

15%, а газети, відповідно, 4% і 23 %; відзначила такі впливи ЗМІ, як – 

маніпулювання користувачами – 68%, негативний вплив – 9% опитаних 

учнів основної школи. У висновках автор зазначила, що очевидною є 

необхідність запровадження медіаосвіти, включення такого курсу в 

навчальні плани до інваріантної або хоча б варіативної складової, 

підвищення загальної технічної медіаграмотності, відповідна перепідготовка 

педагогів, підвищення рівня медіаосвіти батьків; формування громадської 

думки щодо моральності інформації для учнів. Кушпільова К., учениця 9-А 

класу, провела дослідження «Впровадження медіаосвіти (з досвіду КЗ 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28», яке було 

представлено на секции «педагогіка». В роботі автор представила 

дослідження щодо використання ІКТ вчителями в навчально-виховному 

процесі та як це впливає на рівень засвоєннями учнями навчального 

матеріалу. Цимбалюк Артем з дослідженням на тему медіапростору шкільних 

газет переможець міського, обласного етапів конкурсу МАН. Юний 

науковець узагальнив дослідження в посібнику «Перші кроки у 

медіапросторі шкільної преси», презентованому на тренінгу «Як створити 

шкільну газету» для учасників студії медіакультури «Відкритий простір» в 

обласній бібліотеці для юнацтва ім. Гончара, який проводив разом з учнями 

В.Гуміровим, А. Менчинським. Своє дослідження «Медіапростір шкільних 

газет: жанрово-тематичні особливості, архітектоніка, шляхи удосконалення 

(на прикладі преси закладів освіти м. Полтави)» Цимбалюк А. представляв 

на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту МАН, секція «журналістика», 

керівники Цимбалюк О.В., Земелько І.С.  

 Медіаосвітні практики використовуємо в різних форматах. Зокрема, в 

рамках проведення Представництвом ЄС в Україні інформаційної кампанії 

обміну Євроклубами України «Україна разом», зустрічаючи Євроклуби з 

Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Львова та Чернівців, підготували для 

гостей презентацію «Полтавщина і ЄС», провели тематичні медійні локації: 
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«Медіапростір» (Створюємо інформаційний ресурс «Україна – ЄС»), «Vox 

populi» (Аудіоподкасти на тему «Європа – наш спільний дім»).  

 Важливим для учнів є досвід спілкування з фахівцями, які готують 

медійні продукти- журналістами. Наші партнери –ТРК «Лтава», «ІРТ», 

«Місто». Учні побували на екскурсії на ТРК «ІРТ-Полтава», брали участь у 

зйомках програм на запрошення ведучіх програм ТРК «Місто», «Лтава». 

Корисним й цікавим було спілкування з журналістами та операторами під час 

зйомки сюжетів у школі: як брати інтерв’ю, як компанувати матеріали; 

обговорення сюжетів після виходу в ефір. Учні 8-х класів на уроці 

варіативного курсу «Основи медіаграмотності» зустрічались з З. Матяшовою. 

редакторкою обласного видання «Панорама Полтавщини». Учні в ході 

практичної роботи з примірниками, які принесла журналіст, закріпили набуті 

знання про газету : характеристика, зміст, оформлення, тощо.  

  Особливу увагу приділяємо розвитку критичного мислення як 

запоруки захисту від деструктивного впливу інформації, важливої складової 

формування громадянської позиції особистості. Американська асоціація 

психологів пов’язує «..розвиток критичного мислення з розумінням основ 

раціонального та демократичного суспільства» [2;27]. Тож, необхідність 

розвитку критичного мислення важлива складова формування 

громадянського суспільства, що так на часі в Україні. Активно 

використовують практики вчителі історії, в т.ч. базові методики критичного 

мислення, представлені в виданні АУП «Медіаграмотність на уроках 

суспільних дисциплін: Посібник для вчителя» [3].  

  Впровадженню медіаосвіти сприяє співпраця з Інститутом соціальної та 

політичної психології НАПН України, Академією Української Преси, Центром 

практичної психології і соціальної роботи ПОІППО імені М. В. 

Остроградського (завідувачка – Муліка К.М.), які надають інформаційну, 

методичну, презентаційну підтримку, залучають до семінарів і тренінгових 

занять, обміну досвідом в форматі літніх шкіл, конференцій. Зокрема, в 

серпні 2013р. ЗемелькоІ.С. пройшла навчання на тренінг-семінарі 

«Медіаосвіта» (медіаграмотність)», м.Київ, в серпні 2014р. учні Гуміров В., 

Менчинський О. стали учасникам и Міжнародного семінару-практикуму з 

медіаосвіти за сприяння АУП, MyMedia / DANIDA. Учні отримали досвід 

роботи в редакційній колегії газети, спілкувались з провідними фахівцями 

медіа України, брали участь в випуску газети «12 балів». Баландіна Н.Ф., 

зав. кафедрою журналістики ПНПУ, доктор філологічних наук, професор, 

Семенко С.В., кандидат філологічних наук, професор, заступник завідувача 

кафедри журналістики ПНПУ ім. В. Короленка надають консультації в 

науково-дослідницькій роботі, залучають до просвітницьких заходів 

(круглий стіл, конференції, наукові консультації). Координатором 

інноваційної діяльності закладу є Цимбалюк О.В., завідувач центром 

інноваційних ос ітніх технологій, заступник завідувача міського методичного 

кабінету.  
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  Маємо досвід участі в конкурсі, організованому експертною радою АУП 

щодо підготовки серії типових уроків. У надрукованій за результатом 

конкурсу збірці «Практична медіаосвіта: авторські уроки» є і наші матеріали 

– урок «Інформаційне суспільство. Цифрова нерівність», який підготувала 

І.Земелько. 

  Важливі знання й навички дає участь у тренінгах, в яких учні і вчителі 

були як учасниками, так і організаторами. Зокрема, учень Гуміров Віктор був 

учасником ІІ Міжнародному тренінг-семінару, листопад 2014р., м. Київ, 

(організатори- МОН України, АУП); вчителі історії Воронянська В.І. та 

Земелько І.С. після тренінгу «Як не потонути в інформаційному дощі», 

листопад 2015, за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень та 

обмінів IREX та Академії Української преси провели заняття «Будь 

медіаграмотним» для вчителів і працівників школи (30 осіб), для курсантів 

ПОІППО (30 осіб). Тренінг «Як створити шкільну газету» провели учні школи 

А. Цимбалюк, В. Гуміров, А. Менчинський для учасників студії медіакультури 

«Відкритий простір» в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.Гончара. 

«Створення сучасної шкільної газети» – такі майстер-класи для вчителів і 

учнів міста, області проводили завідувачка Центром практичної психології і 

соціальної роботи ПОІППО ім. М. Остроградського Муліка К.М. та учні школи 

Гуміров В. та Менчинський О. (за результатами участі делегації Полтавської 

області у Міжнародному семінарі-практикумі з медіаосвіти 10-15.08.2014 

року за сприяння MyMedia / DANIDA). Питання готовності молодого 

покоління до життя в сучасних інформаційних умовах та до сприйняття 

різноманітної інформації, формування культури спілкування з медіа та 

навчання різних форм самовираження за допомогою медіа техніки 

обговорювались на круглому столі «Погляд у майбутнє або сучасна освіта з 

точки зору медіапедагога» (20 травня 2016 р. Місце проведення: відділ 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації), на якому 

представників школи запросили для представлення досвіду. Учениця 

Коломойченко Анастасія презентувала науково-дослідницьку роботу 

«Медіаосвіта в аспекті формування світогляду учнів в умовах інформаційного 

суспільства», а випускник школи Гуміров Віктор- досвід роботи в 

інформаційному центрі Полтавського національного університету ім. 

Ю.Кондратюка, в якому навчаєтьсята співпрацю з іншими молодіжними 

медійними структурами. Земелько І.С., представила учням і вчителям району 

форми медіаосвітньої роботи школи. Вчителі Воронянська В.І. та Земелько 

І.С. провели тренінги для вчителів і працівників школи «Будь 

медіаграмотним» (30 осіб), для курсантів ПОІППО (30 осіб). В рамках іншого 

проекту- семінару-тренінгу з підготовки майстер-тренерів для вчителів та 

керівників шкіл у рамках швейцарсько-українського проекту DOCCU 

Воронянська В.І. та Земелько І.С ознайомили з методиками медіаосвіти, 

передовим досвідом з виховання громадянських компетентностей. Міський 

семінар-практикум «Формування медіакомпетентності на уроках освітньої 

галузі «Суспільствознавство» для вчителів суспільно-гуманітарних 
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дисциплін м. Полтави, 18 жовтня 2016р. на базі школи провела методист 

міського методичного кабінету з історії, географії, економіки 

Н.А.Горпинченко. Заступники директора з навчально-виховної роботи ЗОШ 

№28 І.С.Земелько та В.І.Воронянська, вчителі історії та правознавства 

закладу. поділилися з колегами досвідом роботи, провели майстер-класи .  

  Мали нагоду ознайомитись з кращим міжнародним та українським 

досвідом, на Міжнародних науково-практичних конференціях «Практична 

медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи», 

проведених Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 

АУП, Національною академією педагогічних наук України в 2013р.-2016 рр. 

в м. Київ, презентували власні практики. 

  Авторські публікації та розробки щодо дослідно-експериментальної 

роботи школи оприлюднені у матеріалах Міжнародних науково-практичних 

конференцій «Практична медіаграмотність : міжнародний досвід та 

українські перспективи», в журналі «Постметодика». 

  Важливою складовою медіаосвіти в нашій школі є просвітницька 

робота з батьками. Традиційними є батьківські конференції, батьківські 

лекторії за участю фахівців: лікарів, психологів, представників 

правоохоронних органів, з метою підвищення рівня педагогічної культури 

батьків. Зокрема, розглядали теми «Діти та медіа», «Медіапростір: позитив і 

перестороги». Батькам в рамках роботи консультпункту надавали поради 

щодо медіа- гігієни. 

 Отже, навчання у школі основам медіаграмотності є важливим 

чинником медіаосвіти учнів. 

 Моніторинг проведених опитувань учнів підтверджує важливість 

медіаобізнаності у формуванні світогляду учнів. За період участі в 

експерименті учні школи мали можливість навчитися якісно та свідомо 

читати медіа тексти, розрізняти маніпуляції в ЗМІ, критично сприймати 

інформацію, створювати власні медіа продукти. Значно підвищився рівень 

медійної компетенції учнів, вчителів, батьків.  

  Модель медіаосвіти відображає форми і напрямки роботи педагогічного 

колективу школи з упровадження медіаосвіти, що реалізує поставлені 

завдання, зокрема, розвивати навички свідомого споживання 

медіапродукції, формування критичного мислення як компоненту свідомого 

споживання медіапродукції; розвиток вміння створювати власні 

медіапродукти; формування медіакультури родини. Впровадження 

медіаосвіти сприяє адаптації учнівської особистості в умовах інформаційного 

суспільства.  
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В статье определены основные формы внедрения медиаобразования 

для различных категорий участников учебно-воспитательного процесса. 

Раскрыта научно-исследовательскую деятельность учащихся как одно из 

направлений медиаобразования учащихся школы. 

Ключевые слова: медиаобразование, формы медиаобразования, 

критическое мышление, медиакомпетентность. 

 

In the article the basic form of the introduction of media education for 

different categories of participants in the educational process. Reveals research 

and development of students as one of the areas of media education school 

students. 
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Надія Іванець 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕДІАКУЛЬТУРА» У 

СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 

Донесення проблем медіаграмотності до сучасних школярів є як ніколи 

актуальним у наші дні. Це спричинено доступністю значного обсягу 

різноманітної інформації користувачам, зокрема підліткам. Ось чому 

впровадження курсу «Медіакультура» є доцільним та актуальним. 

Ознайомлення із основними аспектами курсу сприятиме розтику критичного 

мислення та навиків спілкування. Також позитивно впливатиме на вміння 

коректно висловлювати свою позицію. Медіаосвітні заняття мають бути 

спрямовані на запобігання ризикам, які притаманні підліткам 15-16 років.  

Ключові слова: медіакультура, медіакомпетентність, медіаосвіта, 

телебачення, нова школа. 

Зміни, які відбулися в світі починаючи з п'ятдесятих років минулого 

століття, змушують задуматися про завдання, які стоять сьогодні перед 

сучасною освітою. Сьогоднішній світ – це «світ без кордонів» . Як відзначав 

відомий соціолог та філософ Зигмунт Бауман в перспективі часу вагомі 

чинники, що формують колективну ідентичність (наприклад, кордони, 

національні та культурні бар'єри) в перспективі часу стають вторинними, а 

відстань є соціальним конструктом. Її довжина змінюється залежно від 

швидкості, з якою вона може бути подолана [1]. 

Одним із найцікавіших і найбільш вражаючих парадоксів нашого часу є 

доступ до величезного обсягу інформації. Проте, чим більше інформації стає 

доступною для використання і осмислення тим гірше ми в ній орієнтуємося, 

гірше прогнозуємо, що буде далі, і гірше плануємо наше життя, ніж наші 

попередники. Цей парадокс є продуктом надлишку інформації 

Це, безперечно, впливає на формування свідомості молодого покоління, 

побудову його особистого соціуму, який, на жаль, рідко є контрольований 

батьками і ще рідше педагогами і не завжди позитивно орієнтований у 

суспільстві. Адже зараз лише в соціальній мережі Facebook за годину можна 

знайти не одну сотню друзів за захопленням, проблемою тощо. Та, на жаль, 

невміння вибирати потрібну інформацію, захоплення новими 

повідомленнями, рекламами, які безперервно поступають з монітора, 

відволікають увагу, розпорошують та формують відчуття безпорадності, 

невпевненості. Ця невпевненість має два наслідки. Першим є ігнорація 

знання: який сенс у величезному накопиченні інформації на серверах, якщо 

мій власний обсяг знань непомірно менший? Другим моментом є 

інтелектуальна безпомічність відчуття неможливості спожити усю ту суму 

знань, яка міститься у Світовій мережі. Обидва наслідки ведуть до 

народження почуття покори і страху. Цей страх, покора втілює себе у втраті, 

насамперед, своєї особливості, самобутності. Людина боїться відрізнятися від 
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запропонованих, загальнобачених та свідомо нав'язаних моделей і стає 

«глобальним підлітком» – в бейсболці з пепсі-колою в руці та на скейтборді 

[1, 2]. 

Виняткова роль в процесі формування глобальної культури відіграють 

сучасні медіа. Дякуючи їм світ «скоротився». Медіа стало взірцем поведінки, 

демонстратором стилів життя. Тут народжується декілька запитань Наскільки 

медіа та пов’язана з ними культура інформує нас? Чи насправді стаємо «такі 

самі», чи, може, інформаційні потоки генерують різницю культур? Які освітні 

стратегії слід застосувати для збереження ідентичності та розвитку 

особистості в медіа просторі? 

На зміну характеру сучасної культури звертає увагу М. Маклюен, 

канадський філософ, дослідник медіа комунікаційних процесів. На його 

думку медіа є продовженням наших думок та уможливлюють більш повніше 

пізнання світу, котрий, завдяки швидкому поширенню інформації стає 

«глобальним селом», а економічні зв’язки і відносини все більше приймають 

форму обміну знаннями, а не товарами. Засоби масової комунікації, стають 

«природними ресурсами», які примножують багатство націй [2]. Такий 

месидж канадського дослідника є поштовхом для сучасної освіти. 

«Аудіовізуалізація» творить для неї новий простір. 

Аналізуючи напрацювання польського колеги, педагога, професора 

Вроцлавського університету, дослідника освітнього потенціалу медіа 

простору В. Якубовського, можна не піддавати сумніву, що педагогічна 

рефлексія над явищами масової культури є сьогодні як ніколи необхідною. 

Це дуже важний елементом нашої буденності. Освіта не може його 

легковажити. Зокрема це стосується сучасних медіа, бо власне там «живе» 

сьогодні сучасна культура. Освіта не може оминати нових явищ в суспільстві, 

а навчання про медіа і за їх допомогою вимагає пізнання їхньої специфіки. 

Треба також пробувати розпізнати нові освітні ролі, котрі складаються між 

учнем та вчителем. Вчитель мусить вчитися від учнів їх розуміння світу, їх 

медіадосвіду і таким чином створювати дивовижне джерело сенсів [3].  

Та, на жаль, важко не зауважити, що сьогодні з засобів масмедіа, з 

телеекранів чи з моніторів комп’ютерів виходить інформація, котра зовсім не 

містить у собі позитивного виховного впливу.  

Сьогодні поява незалежних, комерційних телеканалів унеможливлює 

контролювання інформації, котра може бути доступною молоді. Телебачення 

перестало виконувати функцію «кафедри» з якої виголошують правду. 

Тривоги педагогів та батьків пов’язані з відсутністю впливу на надавачів 

інформації, котра може бути не дуже коректною, а часом і спотвореною, 

неправдивою. Та, незважаючи на можливість володіння сучасними 

комп’ютерними засобами та різними гаджетами, статистика фіксує більший 

вплив на молодь телебачення.  

Виходячи з того, на базі Львівської державної комунальної середньої 

загальноосвітньої школи № 3 було проведено дослідження впливу медіа на 

учнів.  
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 Респондентам було задано декілька запитань щодо часу, проведеного 

біля «голубого» екрану та вибору програм для перегляду. Опитування 

шляхом анкетування проводилось серед учнів 8-10 класів. Респондентам 

було задано наступні питання.  

 

1. Скільки часу ви проводите біля екрану телевізора? 

 
 

2. Яким передачам ви надаєте перевагу? 

 
 

3. Які фільми вам подобаються? 
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4. Звідки ви отримуєте основні уявлення про події та явища у 

світі? 

 
 

Як бачимо, на вибір телепрограми впливає віковий фактор. У відповідях 

на всі запитання є тенденція до вибору більш серйозних програм із зміною 

віку. 

Батьки повинні стежити за тим, щоб телевізор не був засобом для 

підлітка беззмістовно провести вільний час. Життя учня треба намагатися 

зробити максимально різноманітним та цікавим, наповнити його новими 

враженнями та заняттями. Але батьків постійно немає поруч. Тому дуже 

актуально навчити дитину самостійно обирати передачі, дозувати перегляд 

телевізора та спонукати їх критично оцінювати побачене. Важливим є також 

усвідомлення учнями та батьками певного негативного впливу, що може 

спричинити безконтрольний та надмірний перегляд телепередач. 

Такі навички можна розвинути на уроках медіакультури у середній 

школі. Для непідготовленої людини наповнення цього курсу не є очевидним, 

адже в українській системі освіти це нове явище. І, що характерно, 

«Медіакультура» – курс психологічного скерування, що готує дітей до 

здорового способу життя, в якому вони зможуть вибирати потрібні їм 

медіапродукти та критично мислити і аналізувати. На уроках діти вивчають 

різні типи реклам, проводять пошукову роботу по підбору соціальних 

реклам, які мало транслюються по телебаченню, самостійно створюють 

медіародукти. Вчаться захищати себе та інших від маніпуляцій. Самостійно 

пишуть сценарії. Уроки з курсу «Медіакультура» потрібно наситити 

обговоренням роликів, які розвивають почуття доброти, любові, співчуття до 

ближнього, виховують критичне мислення, а найкраще воно активізується у 

спілкуванні, коли треба доводити свою позицію.  

 Спілкування на уроках відіграє важливу роль – це підтверджують і самі 

медіапедагоги. Старшокласникам подобається те, що потрібно доводити 

свою точку зору, це їх справді може зацікавити, Вчитель не нав’язує свою 

думку, слухає учнів. При правильному підході у підлітків можна викликати 

цікавість та мотивацію до навчання.  
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Отже, дітям потрібно дати розуміння складності світу і того, що різні 

суб’єкти по-різному його сприймають. А з десятикласниками психологи 

радять говорити як з дорослими, враховуючи їх невеликий соціальний 

досвід. І звичайно, медіаосвітні уроки мають бути спрямовані на запобігання 

ризикам, які притаманні підліткам 15-16 років. Що ж це за ризики? 

Насамперед – це копіювання моделей стосунків, які вони бачать по 

телебаченню, – як правило, це продукція з перекрученими цінностями. 
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Донесение проблем медиаграмотности современным школьникам 

является как никогда актуальным в наши дни. Это вызвано доступностью 

значительного объема разнообразной информации пользователям, в том 

числе подросткам. Вот почему внедрение курса «Медиакультура» является 

целесообразным и актуальным. Ознакомление с основными аспектами курса 

будет способствовать развитию критического мышления и навыков 

общения. Также положительно влиять на умение корректно высказывать 

свою позицию. Медиаобразовательные занятия должны быть направлены на 

предотвращение рисков, присущих подросткам 15-16 лет. 

Ключевые слова: медиакультура, медиаграмотность, 

медиакомпетентность, телевидение, новая школа. 

 

 The coverage of Media Literacy concerns pertaining to high school students 

in the present day, especially teenagers requires urgent attention. Thusly, we 

believe that it`s imperative to include Media Literacy topics to high school 

curriculums. One immediate consequence of this would be the development of 

critical thinking and speaking skills amongst students. We anticipate that the 

specific demographic to which the said Media Literacy course is aimed at would 

be 15 to 16 year olds, highlighting risk prevention. 

Keywords: mediaculture, media literacy, media competence, television, 

new school. 
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Олег Кущ 

  

УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ВІКІПЕДІЇ В ЛІЦЕЇ 

«ПОЛІТ» 

 

Розглянута проблема впровадження освітньої програми Вікіпедії в 

загальноосвітніх навчальних закладах. На прикладі вікі-курсу в ліцеї «Політ» 

висвітлені деякі можливі шляхи її реалізації. 

Ключові слова: Вікіпедія, освітня програма Вікіпедії, освітній вікі-курс, 

компетентнісний підхід. 

 

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів у світі, а Українська 

Вікіпедія – головним україномовним джерелом інформації і, взагалі, 

найбільшим осередком української мови в Інтернеті. Розвиток національної 

Вікіпедії є засобом збереження й розвитку рідної мови, підвищення 

освіченості її носіїв, важливим чинником подолання мовного колоніалізму, 

репрезентації власне українського погляду на світ й на Україну. 

До речі, розуміння важливості розвитку національної Вікіпедії є й у 

влади. Так, наприклад, у січні 2016 року з нагоди 12-річчя Української 

Вікіпедії Президент України Петро Порошенко звернувся до суспільства із 

закликом наповнювати Українську Вікіпедію [1]. У квітні того ж року прем'єр-

міністр України Володимир Гройсман закликав до суспільної дискусії про те, 

«як долучити до створення якісної української Вікіпедії волонтерів, 

студентів, науковців», і запропонував державну допомогу в здійсненні 

проекту, «який сприятиме популяризації української мови в еру цифрових 

технологій» [2]. У січні 2017 року з нагоди 13-річчя Української Вікіпедії 

Володимир Гройсман підтримав пропозиції громадськості й доручив органам 

виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу Вікіпедії, у тому 

числі й через систему освіти [3]. 

Освітня програма Вікіпедії — міжнародна програма з поширення 

практики написання статей у Вікіпедії як форми самостійної роботи студентів 

або учнів у навчальних закладах. 

Мета освітньої програми – залучення учнів та студентів до написання 

статей в Українську Вікіпедію та до роботи в інших проектах Фонду Вікімедіа, 

що сприяє популяризації наукових знань в українському суспільстві та 

розвиткові української мови й культури. 

Мотивуючими чинниками як для учнів, так і для вчителя є наступні: 

1. Суспільні. Редагування Української Вікіпедії має суспільну значущість, 

адже часто в Інтернеті бракує інформації українською мовою, і українці 

змушені звертатися до іншомовних джерел (у більшості випадків – 

російськомовних). Написання статті у Вікіпедії замість традиційного 

реферату дає учню можливість не просто виконати роботу «на оцінку», а й 

одночасно залишити після себе щось корисне для суспільства. Адже текст, 
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який він напише, бачитиме уже не тільки вчитель, а значно ширше коло 

людей.  

2. Професійні. Учителю Вікіпедія дає можливість урізноманітнити 

навчальний процес та формувати мовленнєву, дослідницьку та інформаційну 

компетентності. Крім того, у Вікіпедії слідкують за дотримання авторського 

права. Якщо якийсь учень завантажить взятий із іншого сайту текст, таку 

статтю найімовірніше вилучать адміністратори. Отже, у вчителя з’являються 

додаткові помічники для перевірки. 

3. Особисті. Ім'я (або псевдонім) кожного автора статті фіксується у її 

історії редагувань, що забезпечує студенту можливість позитивно 

зарекомендувати себе у майбутньому. Редагуючи Вікіпедію, учень 

залучається до великої спільноти освічених та цікавих людей. Також 

редагування Вікіпедії – це задоволення. 

Для того, щоб долучитися до освітньої програми, бажано пройти тренінг, 

які проводять волонтери освітньої програми ГО «Вікімедіа Україна», або 

надіслати листа на скриньку board@wikimedia.in.ua. Після цього вчителю 

буде надано доступ до інструментів освітньої програми: він зможе створити 

інтерактивну сторінку курсів у службовому просторі Вікіпедії. 

Освітній курс розрахований на будь-який термін (місяць, семестр, 

навчальний рік). Інструкторів курсу може бути декілька, не обов’язково з 

одного закладу і не обов’язково вчителі. Також до курсу приєднуються 

онлайн-добровольці зі спільноти Вікіпедії. Себе та свої статті до курсу учні 

можуть додавати самостійно або з допомогою вчителя. Вкладка 

«Переглянути діяльність» дасть можливість відслідковувати внесок, який 

роблять учні у статті Вікіпедії, а також допоможе координувати їхні дії між 

собою та зі спільнотою Вікіпедії. Освітній курс може не бути прив’язаний до 

конкретного навчального предмета, а охоплювати широке коло тем. За 

роботу у Вікіпедії учні отримують бали, як і за традиційні реферати або 

презентації. Завдання можуть бути не лише індивідуальними, а й 

колективними: наприклад, описати різні аспекти великої за обсягом теми, 

самостійно координуючи між собою роботу. Викладач зможе оцінити 

редагування кожного студента, навіть якщо кілька людей редагували одну 

статтю. Редагувати Вікіпедію учні можуть як удома, так і безпосередньо під 

час уроку, якщо це дозволяє оснащення кабінету. Останнім часом навіть 

з’явився термін для позначення такої форми уроку – «вікіурок». Доречним є 

також залучення викладачів інших предметів для формування переліку 

необхідних для написання статей. Корисною буде і співпраця з учителями 

інформатики, які можуть ознайомити учнів з основами вікірозмітки. 

Основні етапи проведення курсу (коротко): 

1. Створення курсу. Складання орієнтовного переліку статей для 

створення та доповнення. 

2. Знайомство учнів з Вікіпедією. Мотивація діяльності. Створення 

облікового запису. 

3. Ознайомлення з основними правилами і настановами Вікіпедії. 
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4. Ознайомлення з основами редагування та створення статей. 

5. Створення та редагування статей. 

6. Ілюстрування статей. 

7. Підбиття підсумків. 

Можливі види діяльності учнів у Вікіпедії: 

1. Редагування статей. 

2. Створення нових статей. 

3. Вичитка статей та виправлення помилок. 

4. Ілюстрування статей. 

5. Переклад статей з інших мовних розділів. 

6. Участь у конкурсах написання статей та фотоконкурсах. 

7. Робота в інших проектах Фонду Вікімедіа: Вікісловник, Вікіцитати 

тощо. 

Перспективним напрямком вікі-діяльності є краєзнавчий. В Українській 

Вікіпедії є статті про всі населені пункти України, але багато з них є такими, 

що потребують доповнення та редагування. Також учні можуть писати, 

доповнювати та ілюструвати статті про вулиці та площі, навчальні та 

лікарняні заклади, культурні та природні пам’ятки тощо. До речі, Фондом 

Вікімедіа щорічно проводяться фотоконкурси «Вікі любить Землю» та «Вікі 

любить пам'ятки». Можна писати статті й про видатні постаті свого краю, але 

при цьому обов’язково треба пам’ятати про «критерії значимості» осіб. 

Перший освітній вікі-курс в ліцеї «Політ» (Полтавська обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А. С. Макаренка) розпочався у вересні 2016 року і триватиме до травня 

2017 року [4]. Протягом усього навчального року учні можуть додавати себе 

до курсу. 

Учням був запропонований список статей із зарубіжної літератури, які 

відсутні в Українській Вікіпедії або є лише заготовками. Водночас для 

більшого зацікавлення я не обмежував їх лише літературною тематикою.  

Підсумки перших семи місяців діяльності курсу наступні:  

- взяли участь – 40 учні; 

- започатковано – 138 статей; 

- суттєво доповнені – більше 40 статей. 
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Зрозуміло, не кожен учень із перших спроб може створити якісну 

енциклопедичну статтю: як і у випадку з традиційними учнівськими творами 

є проблеми і зі змістом, і з мовним оформленням. Наявні й інші недоліки й 

недоробки, серед яких найчастішими є наступні: 

1) помилки при виборі назви статті; 

2) відсутність посилань на статтю з інших статей; 

3) відсутність категоризації; 

4) помилки при оформленні джерел та приміток або ж відсутність списку 

джерел; 

5) відсутність «карток»; 

6) відсутність вікіфікації; 

7) плагіат; 

8) недосконалий переклад; 

9) помилки при визначенні значимості. 

Але ж Вікіпедія – це безперервний процес, тому статті, якщо вони мають 

енциклопедичну цінність, достатньо швидко допрацьовуються спільнотою 

або ж самим учителем. До того ж учасниками вікі-курсу в ліцеї «Політ» є в 

переважній більшості учні 9-х класів, тому для вдосконалення навичок 

роботи у Вікіпедії попереду є ще більше двох років. 

У планах: залучення учнів до участі у тематичних тижнях, 

фотоконкурсах «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам'ятки», активізація 

роботи з розміщенням краєзнавчих матеріалів у Вікіпедії, завантаження 

файлів на Вікісховище та ілюстрування статей. 

Отже, впровадження Освітньої програми Вікіпедії дійсно приносить 

суспільну користь і сприяє формуванню мовленнєвої, дослідницької та 

інформаційної компетентностей учнів. 
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Наталя Марченко 

 

ДОСВІД РОБОТИ З ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ» У 8 КЛАСІ 

 

У даній статті розкрито особливості впровадження медіаграмотності з 

учнями середнього шкільного віку. 

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіаграмотність, медіакультура.  

  

Ми відчуваємо, як швидко змінюється світ навколо нас. Разом з ним 

змінюємося і ми. Стрімкі потоки інформації, необмежений доступ до 

інтернету, культ особистості в сенсі вміння реалізовувати себе, знаходити 

справу до душі, бути гнучким до постійно змінних реалій. Одна справа, коли 

в таких реаліях опиняється доросла, із вже сформованим світоглядом, 

принципами, вміннями та навичками, людина. Зовсім інше – коли у вирі 

пропозицій та вседозволеності опиняються діти. Сучасна учнівська молодь 

значно сприйнятливіша до новацій, технічних можливостей, які сьогодні 

доступні. Вони активно використовують ґаджети у процесі здобуття освіти та 

відпочинку. Життя сучасної дитини неможливо уявити без медіа. Для молоді 

сучасні медіа набагато більше важать, ніж традиційні засоби пізнання 

навколишнього світу. 

Запровадження інформаційних та комунікаційних технологій створило 

низку проблем щодо сприйняття, переосмислення та усвідомлення 

повідомлень. 

Мас-медіа можуть бути з одного боку, джерелом потрібної, корисної, 

інформації для навчання та виховання особистості. З іншого, доступність 

інформації будь-якої якості, в тому числі низькопробної та шкідливої, 

визначає гостру необхідність впровадження медіаосвіти як важливого 

чинника протистояння потенційно шкідливим впливам медіа. [1; с. 6]  

Медіаосвіта передбачає методику проведення занять, засновану на 

проблемних, евристичних, ігрових та інших продуктивних формах навчання, 

які розвивають індивідуальність учня, самостійність його мислення, 

стимулюють його здатність через безпосереднє залучення у творчу 

діяльність, сприйняття, інтерпретацію і аналіз структури медіатексту, 

засвоєння знань про медіакультуру. При цьому медіаосвіта, поєднуючи в собі 

лекційні та практичні заняття, являє собою своєрідне включення учнів у 

процес створення творів медіакультури, тобто занурює аудиторію у 

внутрішню лабораторію основних медіапрофесій, що можливо як в 

автономному варіанті, так і в процесі інтеграції в традиційні навчальні 

предмети. [2, с. 49] 

Сучасний учень має орієнтуватися в сьогоднішньому медіапросторі, 

розуміти основні принципи функціонування різних видів засобів масової 

інформації, розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, 

аналізувати й оцінювати медійні повідомлення, розшифровувати та 
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використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію, знати 

правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи 

захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації, 

розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності з 

використанням технології мультимедіа. [1; с. 14] 

Важливим є те, що на уроках медіаграмотності вчитель може в повному 

обсязі використовувати всі засоби медіа, завдяки цьому на практиці досягати 

поставленої мети. 

Я працюю з учнями 8-х класів, основні потреби цього віку виражені в 

активному соціальному спілкуванні з однолітками, самовираженні, творчості. 

При цьому потрібно враховувати емоційну незрілість підлітків. Розвиток 

сприйняття інформації учня можна вже співставити з розвитком дорослої 

людини. Увага стає більш стійкою. Продовжує розвиватися теоретичне і 

логічне мислення, формується здатність до аналізу абстрактних ідей і 

предметів. 

На своїх уроках з курсу «Основи медіаграмотності» привчаю учнів 

адаптуватися в сучасних інформаційних умовах, творчо сприймати різного 

виду інформацію; формую вміння пошуку, обробки, використання, 

зберігання та передачі потрібної інформації, оминати інформаційний 

непотріб. Заняття поділяю на два блоки теоретичний (формування бази 

знань) та практичний (використання набутих знань на практиці). Під час 

практичних занять учні мають змогу побувати в ролі журналіста, режисера, 

фотографа, актора тощо, відчути на собі особливість медійних професій. 

Восьмикласники проводили дослідження «5 годин вільного часу без 

використання мобільного телефону», створювали колажі з фото газетних 

вирізок та фото колажі, записували інтерв’ю про своє хобі, готували медійні 

проекти про найвизначніші пам’ятки свого міста, створювали сторіборди. 

Працюючи з друкованими засобами масової інформації, навчалися 

аналізувати газети, розрізняти статті за жанрами, створювати структуру 

сучасної газети, протистояти маніпулюванням зі сторінок преси на практиці. 

Під час вивчення теми «Реклама» великий ентузіазм у підлітків 

викликало створення власного рекламного продукту, на заняттях 

створювали соціальні проекти за темами «Ставлення до людей з обмеженими 

фізичними можливостями» та «Боротьба з курінням, вживанням наркотиків 

та алкоголю». Представлені проекти були сучасними, яскравими, 

лаконічними, привертали увагу і не залишали байдужим глядача. 

Для досягнення мети застосовую розвиваючі інтерактивні технології та 

методи такі як "Мікрофон", "Мозковий штурм ", гра "Закінчіть фразу", "Ділова 

гра", аналіз ситуації, робота в парах, групова робота, які створюють 

атмосферу співробітництва, взаємодії та допомагають розвивати 

комунікативні здібності, формувати критичне мислення, навчати сприймати, 

оцінювати інформацію, підвищувати загальнокультурний рівень особистості. 

Велику увагу приділяю використанню комп’ютерних технологій без яких, 
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вважаю, реалізація цілей медіаосвіти є неможлива, а також мультимедійним 

презентаціям, котрі дають змогу проводити уроки більш змістовно та цікаво. 

У своїй роботі також використовую он-лайн гру «Медіазнайко». За 

допомогою якої можна перевірити знання учнів з теми. Вона складається з 9 

тем: «Що таке інформація?», «Історія ЗМІ», «Аналізуємо ЗМІ», «Свобода 

слова та її обмеження», «Всередині ЗМІ», «Друковані ЗМІ», «Телебачення», 

«Радіо», «Інтернет» та «Узагальнення».  

В цілому учням подобаються уроки медіаосвіти, вони із задоволенням 

відвідують заняття, з особливим захватом створюють власну медіа-

продукцію. 

Загалом досвід показує, що медіаосвіта відкриває великі перспективи 

для розвитку дитини, її творчого та інтелектуального потенціалу. Саме за 

допомогою медіаосвіти можливий розвиток умінь орієнтуватися в сучасних 

інформаційних потоках, підвищення рівня медіаграмотності школярів, зміна 

їх позиції при сприйнятті різних медіатекстів – з пасивного поглинання до 

критичного аналізу одержуваної інформації.  

Я переконана, що впровадження медіаосвіти як окремим курсом, так і 

інтегровано з іншими дисциплінами є пріоритетним напрямком у розвитку 

української освіти. Саме загальноосвітні заклади мають займатися 

медіаосвітою, адже її головне завдання – підготувати підростаюче покоління 

до життя в інформаційному суспільстві, навчитися передбачати, а при 

необхідності, й нейтралізувати наслідки негативного впливу засобів масової 

комунікації на особистість. 
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В данной публикации раскрыты особенности внедрения 

медиаграмотности с учениками среднего школьного возраста. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиаграмотность, 

медиакультура. 

 

At this article revealed the peculiarities of introduction media literacy among 

the middle aged pupils.  

Key words: media, media education, media literacy, media culture 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ПОЗАКЛАСНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЗАКЛАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

________________________ 
 

         

Ніна Авраменко  

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ В МЕДІАОСВІТІ 

В статті наводиться приклад творчого проекту школярів: дослідження 

місцевих газет на предмет їх впливу на формування громадської думки та 

маніпулювання нею при висвітленні теми «Друга світова війна». 

Ключові слова: проект, медіаосвіта, Друга світова війна, преса, газета. 

Актуальною проблемою сучасної освіти є інтеграція елементів 

медіаосвіти у шкільні предмети. Природним видається включення 

медіаосвіти в уроки інформатики. Проте це можуть бути й предмети 

гуманітарного циклу, зокрема, історія. Головні завдання – навчити школярів 

орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, аналізувати медіа за 

різними критеріями, розвивати критичне мислення, формувати та 

відстоювати власну думку.  

Мета публікації – продемонструвати можливості використання 

медіаосвітніх технологій для створення творчих проектів з історії. Прикладом 

такого проекту може стати дослідження місцевих газет на предмет їх впливу 

на формування громадської думки та маніпулювання нею при висвітленні 

теми «Друга світова війна». Цікавим видається можливість прослідкувати 

еволюцію висвітлення воєнної історії залежно від позиції людини, яка 

очолювала Радянську державу. До того ж, участь у такому проекті дозволяє 

залучити учнів до читання газет та їх критичного аналізу, вироблення 

власного погляду на інформацію.  

 Підходи до сприйняття інформації у мас-медіа в старшого та молодшого 

покоління кардинально відрізняються. Люди, виховані за радянських часів, 

звикли вірити основним державним джерелам інформації, насамперед пресі. 

На молоде покоління потужний вплив мають Інтернет-ресурси. 

Мета проекту – залучення учнів до активного вивчення історії рідного 

краю через аналіз газетних публікацій, розвиток навичок критичної оцінки 

медіатекстів на прикладі різноманітних джерел інформації (репортаж, 

замітка, стаття, нарис, інтерв’ю тощо), оволодіння навичкам підготовки та 

публічного захисту творчого проекту. Вид проекту – індивідуально-

груповий.  

Всебічне вивчення історії Другої світової війни передбачає залучення 

якомога більшої кількості історичних джерел. Тому важливими джерелами 
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дослідження постають матеріали періодичної преси, зокрема, газети. Їх 

вирізняє періодичність, масовість, оперативність у висвітленні подій, 

використання різних джерел інформації, а також журналістських жанрів. На 

сторінках газет публікуються законопроекти та прийняті закони, найсвіжіші 

новини, статистичні дані, фото, малюнки, карикатури. Газети несуть 

інформацію про всі сфери життя суспільства та впливають на масову 

свідомість, цілеспрямовано формують громадську думку стосовно тих чи 

інших подій, явищ, особистостей. Преса відображає політичні пристрасті та 

соціальні інтереси груп, які домінують в суспільстві, є їхнім словом, 

трибуною, з якої вони проголошують свої ідеї. 

Джерелами для висвітлення поставленої мети стали номери газети 

«Ніжинський вісник», яка в післявоєнний період декілька разів змінювала 

свою назву: «Радянський Ніжин», «Під прапором Леніна», «Ніжинський 

вісник». Підшивки газет містяться у бібліотеках селища та районного центру. 

Ще одна група джерел, – це фотоматеріали, малюнки, вміщені у номерах цієї 

газети. Вони допомагають відтворити особливості епохи, фіксують 

найважливіші події, що відбувалися у Ніжині та населених пунктах 

Ніжинського району.  

Преса радянських часів була повністю підвладна цензурі, історія Другої 

світової війни не була винятком. Тому газети в цей час стають 

заідеологізованими, оминають багато актуальних тем, пропагують підтримку 

існуючій владі. Її діяльність не передбачала об’єктивного висвітлення подій 

– все визначалося політичною доцільністю, інтересами правлячої партії.  

Газетні публікації щодо означеної теми пройшли еволюцію, висвітлення 

воєнної історії залежало від позиції людини, що очолювала Радянську 

державу. Впродовж 1943-1953 років головними темами публікацій про Другу 

світову війну були такі: великі битви війни (акцент робився на 

Сталінградську та Курську битви), провідна роль Комуністичної партії та її 

керівника Йосипа Сталіна в розгромі ворога, партизанський рух, ударна 

праця в тилу, масове винищення людей  у концентраційних таборах Європи, 

судові процеси над військовими злочинцями.  

Перемога для радянських людей пов’язувалася з іменем вождя Йосифа 

Сталіна. Його портрет прикрашав першу сторінку газети, рядки з його 

виступів цитувалися у газетних репортажах і статтях, йому присвячувалися 

вірші, подяки, заклики.  
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Цікавим видається відображення в газеті ідеї Йосифа Сталіна про 

людину як «гвинтика» державного механізму. Передова стаття газети 

«Радянський Ніжин» за 5серпня 1945 року носила назву «До нових перемог, 

товариші залізничники!» і була присвячена Дню залізничника. Як і вірш Марії 

Щербак «Надійні гвинтики». Він містить такі рядки: 

«Гвинтики» тримають  

Державний механізм, 

Вони допоможуть   

Збудувати комунізм! [7]».  

Очевидно, що газета була не лише заручником політичного курсу 

радянського керівництва, а й найактивнішим провідником та 

пропагандистом його ідей. Вона й сама була «гвинтиком» добре 

налагодженого державного механізму.  

У період Хрущовської «відлиги» героїка Другої світової війни відходить 

на другий план. Сторінки газет розповідають про господарське життя міста і 

району, виконання семирічного плану, покращення матеріального 

становища населення. Про війну згадується лише у святкових номерах 

травня, вересня, жовтня. Очевидно, що замовчування Другої світової війни 

на сторінках місцевої газети було виявом цілеспрямованої політики, яку 

проводило радянське керівництво. 

Доба Брежнєвського «застою» характеризується відновленням 

інтересу до подій війни, але перевага надається періоду 1941-1945 років. 

Свято Перемоги знову стає одним з головних. Саме в цей час героями 

публікацій стають мешканці Ніжина та Ніжинського району, які в роки війни 

воювали на фронтах, боролися з ворогом у партизанських загонах та 

підпільних групах, працювали в тилу. Це – спогади ветеранів, розповіді про 

тих, хто загинув в горнилі війни. Газети надають слово воїнам-визволителям 

міста і населених пунктів району. В умовах, коли було обмежено доступ до 

архівів, публікації місцевої газети зберігали пам'ять про Другу світову війну, 

розширювали знання мешканців міста і району її події, не давали забути 

імена ветеранів. Проте газетні публікації були представлені лише офіційною 

точкою зору. 

«Перебудова» внесла свої корективи у висвітлення історії Другої 

світової війни – актуальними стали теми, які раніше не висвітлювалися: 

відповідальність радянського керівництва за багаточисленні жертви, 

остарбайтери, окупаційний режим у Ніжині.  

З початком 1990-х років газети набувають рис демократичності. 

Зростає їх роль у висвітленні не лише актуальних питань сучасності, а й 

минулого. Газета продовжила традиції висвітлення історії Другої світової 

війни, започатковані у попередні десятиліття. З’являються публікації про 

концентраційні табори, остарбайтерів, життя у місті та районі в роки 

окупації. Прослідковується прагнення надати цій сторінці нашого минулого 

виразно національного звучання. Спостерігається поступовий відхід від 
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радянського трактування Другої світової війни. Акцент робиться на 

український вимір війни. 

Преса є одним з головних джерел дослідження минулого. Вона 

дозволяє прослідкувати історію конкретних подій, історичних фактів, 

зафіксованих на її сторінках, відтворити картину минулого. 

Аналіз газети «Під прапором Леніна» показує на існування в радянські 

часи «заборонених» тем для висвітлення на своїх сторінках, що підкреслює 

заідеологізованість видання. Надаючи особливої ваги на сторінках газет 

одним подіям і применшуючи цінність інших, ігноруючи або замовчуючи 

«незручні теми», влада фактично формувала громадську думку. Було 

виховане не одне покоління людей, у яких ставлення до тих чи інших подій 

було стереотипним і виявлялося в формі схвалення чи осуду.  

В роки незалежності основні теми газетних публікацій залишилися 

майже без змін. Проте це вже були не пафосні статті, репортажі, інтерв’ю, 

замітки. Зникає ідеологічне нашарування, змінюються акценти, а в центрі 

уваги постає людина – воїн, партизан, підпільник, остарбайтер, трудівник 

тилу. Війна зображувалася через призму їх сприйняття, переживання. 

Проектне навчання покликане забезпечити практичне використання 

учнями теоретичних знань в процесі вивчення історії, сприяти самореалізації 

та соціалізації особистості. Робота над таким проектом дозволить 

призвичаїти школярів до використання преси у дослідженнях, сприяє 

формуванню інформаційної культури в школярів, ініціює активне мислення, 

а не пасивне споживання медіатекстів. Аналізуючи газетні публікації, 

школярі проводять паралелі між минулим і сучасним, учаться розрізняти 

факти і судження, критично осмислювати події суспільного та політичного 

життя, вплив пропаганди на свідомість та дії людини. На підставі цього 

виробляють власну модель поведінки та власне бачення необхідних 

суспільних змін. Зібрану інформацію доцільно використати на уроках історії, 

зокрема, історії рідного краю, у 11 класі.  
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В статье приводится пример творческого проекта учеников: исследование 

местных газет на предмет их влияния на формирование общественного 

мнения и манипулированию им при рассмотрении темы «Вторая мировая 

война». 

Ключевые слова: проект, медиаобразование, Вторая мировая война, 

пресса, газета. 

 

There is an example of creative students’ project in the article: the exploring 

of local newspapers on a subject of their influence on formation society point of 

view and its manipulation during discussing of the topic «The Second World 

War». 

Key words: a project, a media education, the Second World War, the press, 

a newspaper. 
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Олена Арутюнян 

 

МЕДІАОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА ЧАСТИНА ВИХОВАННЯ У ПНЗ 

У статті розкривається значення медіа освіти, як важливої частини 

виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах освіти. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, виховання, медіаосвітні 

технології 

Медіаосвіта – є сьогодні необхідною частиною освіти і актуальною для 

сучасних дітей та молоді. А медіаосвіта у позашкільних закладах освіти 

повинна бути частиною освітньо-виховного процесу та формувати 

медіакультуру її учнів. Для цього, саме у освітніх позашкільних закладах, 

необхідно впроваджувати заходи, які знайомлять дітей та молодь з різними 

медіа, включаючи радіо, кіно, телебачення, пресу, соціальні мережі, 

мобільний зв'язок, інтернет мережу. 

Головна мета медіаосвіти – це виховання медіаграмотності у дітей та 

молоді. Адже різні медіа мають суттєвий вплив на їх розвиток. Сьогодні, 

згідно досліджень інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, найбільш популярним медіа серед молоді є телебачення, 

відеоблоги. Діти та молодь активно включені у інформаційний простір, який 

впливає та змінює їх думки та сприймання щодо навколишнього середовища. 

Згідно вислову Кристофера Ворснопа – одного з лідерів медіаосвіти у Канаді, 

– медіа стало нашим довкіллям і нерозумно ігнорувати те, що нас оточує. [3]. 

У освітніх закладах багатьох країн Європи до обов’язкових предметів 

включають такі, що навчають медіаграмотності, впроваджують програми та 

спеціальні тематичні курси за вибором. В Україні, в умовах стрімкого 

розвитку інформатизації сучасного суспільства, розробка медіапрограм є 

актуальною проблемою, яку необхідно вирішувати вже сьогодні. 

Позашкільні навчальні заклади освіти мають усі можливості 

реалізовувати такі програми. Це гурткова робота, тренінги, заняття 

додаткової освіти. Крім того, авторські навчальні програми у ПНЗ вітаються 

та впроваджуються у навчальний процес. Навчання, особливо гуманітарним 

дисциплінам, все частіше набуває риси не тільки отримання нового 

матеріалу від керівника гуртка, а й обмін інформацією та її обговорення. Під 

час навчання діти та молодь мають можливість використовувати отримані 

знання щодо медіа та їх різноманіття, визначати дійсні факти від надуманої 

або замовної інформації. Соціальні мережі дають можливість налагоджувати 

взаємодію між молодими людьми різних країн світу та отримувати нові дані з 

першоджерел. Сучасна молодь сьогодні формує власну думку на основі 

фактичних подій. Крім того, є можливість отримати знання он-лайн, 

використовуючи різні медіаресурси.  

Тому актуальним є вміння дітей та молоді взаємодіяти з різними медіа 

без шкоди для себе. Саме ПНЗ мають можливість готувати своїх вихованців 

до життя у інформаційному суспільстві, отримати навички, які допоможуть 
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критично сприймати навколишню інформацію, усвідомлювати наслідки її 

впливу, розвивати творчість та культуру сприйняття. В системі позашкільної 

освіти є усі фактори для розвитку медіакомпетентності, яка необхідна для 

сучасної молоді. Особливо розвиваються креативність та медіатворчість, 

критичне мислення та самовираження. [5]. Гуртківці мають можливість 

створювати медіатексти, соціальні відео, тематичні квести та займатись 

самоосвітою. 

Принципи, які необхідно дотримуватись у медіаосвіті – свобода, 

партнерство, діалог та самовираження. [2]. Саме позашкільна освіта 

спрямована на творчий розвиток особистості і має різні форми щодо їх 

розвитку. Доброю практикою залучення вихованців до розвитку 

медіакомпетентностей є створення власної медіапродукції: мультфільми, 

сайти, блоги, соціальні відеоролики. Це перехід від рівня споживача на 

рівень створення медіаконтенту. Під час навчально-виховного процесу у ПНЗ 

діти та молодь, спільно з педагогами, мають можливість використовувати 

різні цікаві форми роботи, а саме: лекції, семінари, тренінги, перегляд та 

обговорення відео, організація та проведення акцій, конкурсів, флеш-мобів, 

квестів..  

Цікавим прикладом такої діяльності є робота вихованців Ради євроклубів 

Кіровоградщини Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької 

творчості. Отримавши необхідні знання та навички у гуртку ПНЗ вони ведуть 

сторінку у соціальній мережі Facebook «Рада євроклубів Кіровоградщини», 

де мають можливість інформувати про свої плани та долучати партнерські 

організації до їх реалізації. Учні набувають навичок безпечного інтернету, 

інформують однолітків про важливість використання безпечних 

медіаресурсів. Молодь, спільно з керівниками євроклубів, організовують та 

проводять відкриті регіональні конкурси соціальних відео: «Відверто про 

головне» (до Міжнародного дня толерантності), «Безпека в наших руках» (у 

рамках інформаційної компанії Україна – НАТО), «Україна – Євросоюз: очима 

молоді» (до Дня Європи в Україні).  

Можливість активно використовувати медіа у роботі ПНЗ дозволяє 

проводити бінарні заняття, розкривати дану тему під час он-лайн семінарів, 

інтернет конференцій, он-лайн занять. Цікавим прикладом стало спільне 

заняття «Медіаосвіта. Право кожного» євроклубу «Надія» Кіровоградського 

обласного центру дитячої та юнацької творчості (м.Кропивницький, Україна) 

та євроклубу Ганатлеба ЛТД (м.Батумі, Грузія). Така можливість 

орієнтуватись у різнопланових та багатоманітних медіа надає впевненості 

нашим вихованцям та основу для їх всебічного розвитку. Саме така спільна 

творча діяльність із застосуванням медіа є чудовим прикладом змістовного 

дозвілля та впливає на розвиток комунікативних навичок, роботі в команді, 

підвищенню згуртованості та поваги, впевненості та послідовності. 

Саме у рамках медіатворчості відбувається інтелектуальний розвиток 

особистості, їх здібностей та самостійного мислення. Вихованці позашкільних 

закладів освіти, володіючи підвищеним рівнем медіаграмотності, 



  

 

221 

орієнтуються в сучасному інформаційному світі, критично сприймають різні 

медіатексти, аналізують одержувану інформацію. Під час такої плідної 

роботи вирішуються і виховні завдання позашкільної освіти. Вихованці ПНЗ 

вже готові до медіатворчості. Мобільними телефонами знімають власні відео, 

розміщують їх в інтеренеті та обговорюють у соціальних мережах. 

Адже кінцевою метою медіаосвіти є розвиток медіаграмотності учнів, 

який розвиває сприяння різних медіа під критичним кутом зору, розумінню 

їх значимості в житті кожної людини. 
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Павло Коваленко 

 

SMM-ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ (ШКОЛИ, ВИДАННЯ, РАДІО ТОЩО) 

 

Доповідь про поняття бренду, про те, яким чином зробити бренд 

впізнаваним і як за допомогою соціальних мереж розширити аудиторію свого 

видання,локальної радіостанції, школи тощо. 

Ключові слова: smm, реклама, піар, бренд, соціальні мережі, smm-

менеджмент, шкільні видання, шкільні ЗМІ. 

 

У сучасному світі поняття «бренду» стало одним із ключових, воно 

надається не тільки торгівельним маркам, як було раніше, але в принципі 

всьому – людям, подіям, агентствам тощо. Тобто, якщо, наприклад, 20 років 

тому можна було бути просто перукарем і мати якусь аудиторію із сусідок, 

то сьогодні, для того щоб вистояти на ринку необхідно бути впізнаваним, 

мати свою групу клієнтів, підтримувати зацікавленість проектом. По суті, 

якраз і бути брендом. 

Це зустрічається всюди і школа, як об’єкт скупчення великої групи 

людей не може бути винятком.  

На мою думку, розвивати як бренд можна як і сам учбовий заклад, так 

і певні його елементи, як то шкільна газета/журнал, локальне радіо, студії 

тощо. Тобто розраховувати на більшу аудиторію, ніж може дати сам заклад, 

ЗМІ чи студія. Мається на увазі, як мінімум додаткова аудиторія родичів 

учнів, друзів, представників інших закладів і т.д. 

Що ж таке SMM? Social Media Marketing (SMM) – процес залучення 

трафіку або уваги до бренду або продукту через соціальні платформи. Це 

комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в якості каналів для 

просування компаній і вирішення інших бізнес-завдань. У нашому випадку 

ми зосереджуємось саме на просуванні бренду, так як бізнес-завдання 

зазвичай (але не завжди) в такій ситуації не стоять. 

Зазначу, що поняття «соціальні платформи» значно ширше, ніж звичні 

нам «соціальні мережі». Але ми зосередимось саме на мережах. 

Відомо, що кількість користувачів соціальних мереж зростає кожного 

дня і майже кожен третій користувач Інтернету зареєстрований та активно 

використовує хоча б одну соціальну мережу. Найбільшого розповсюдження 

в Україні серед молоді 16-25 років набули такі ресурси як Вконтакті, 

Instagram та Facebook. Причому географія популярності різниться – південь 

і схід більше використовують мережу Вконтакті, в той час як центр та захід 

є більш активними юзерами Facebook. 

Якщо ж ви вирішили зайнятися просуванням свого бренду у 

соціальних мережах, то перше, чим ви повинні аргументуватися – це 

аудиторія. Не можна пробувати потрапити одразу до всіх і кожного і 

сподіватися, що когось ваш продукт зацікавить. Аудиторія у салона краси, 

наприклад, та аудиторія у пабу буде абсолютно різнитися. У нашому випадку 
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слід зрозуміти на кого будемо робити акцент. Наприклад при просуванні у 

соцмережах шкільного видання. Можна виділити кілька категорій аудиторії: 

- учні навчального закладу 

- вчителі та персонал навчального закладу 

- родичі учнів навчального закладу 

- інші учбові установи та керуючі особи 

- діти до 18 років 

Отже вибираємо, скажімо так, нашого ідеального у цьому випадку, 

читача. Як на мене, то перша та остання категорії для нас будуть найбільш 

доцільними. Чому? Шкільне видання має бути створено для школярів, адже 

це 90% читачів, тому бренд має бути цікавим саме їм. Категорія «діти до 18 

років», що включає у себе також учнів інших учбових закладів буде 

корисною після досягненні успіху у отриманні першої аудиторії. Тобто, поки 

ми не зберемо аудиторію учнів школи, то немає сенсу робити матеріали 

більш ширшого плану. Але потім, з досягненням першочергової цілі, це стане 

вашою новою метою. 

Якщо ми просуваємо бренд школи, то звичайно аудиторія буде іншою, 

тому що зацікавити школою треба вже не учнів, а батьків, вчителів тощо. 

Коли визначаємо для себе аудиторію, то починаємо визначення 

інструментів. У нашому випадку інструментами виступають самі мережі. Для 

цього треба знати особливості кожної з них: 

1. Вконтакті – найбільш інтерактивна мережа, дозволяє 

завантаження аудіо та відео, проведення опитувань, надає статистику, дає 

можливість спілкування із аудиторією, має можливість «відкладеного 

запису», можливість сумісного керування та інші. Український сегмент – 

більше 12 млн. користувачів. Аудиторія – 25-34 роки, офіційна, проте 

більшість користувачів більш юного віку не вказують рік народження, або 

вказують інший (на сьогодні не можна вказати рік народження менший за 

2003). Це доводить, що аудиторія ВК значно молодша, ніж нам подається у 

офіційних даних. Більше використовувана у східних та південних районах 

країни. Має можливості платної реклами. 

2. Facebook – більш ділова мережа. Завантаження відео доступно 

лише із Youtube, аудіо файли підтримуються лише с ресурсів на кшталт 

Soundcloud, опитування відсутні, дає можливість спілкування із аудиторією, 

є «відкладений запис», можливість сумісного керування. Присутня 

можливість платної реклами, як групи так і посту. Український сегмент – 6-

6,5 млн. Аудиторія – майже рівні позиції двох вікових груп – 25-34 та 35-44. 

Тобто FB є більш діловим ресурсом, із старшою аудиторією, тому і підхід до 

інформації має різнитися від ВК (пости на кшталт «Доброго ранку!» чи «Яку 

зараз ви слухаєте пісню?» не підходять, хоча у ВК навпаки). Розповсюджена 

по всій Україні, активніші користувачі у центральних та західних областях. 

3. Instagram – найбільш молодіжна мережа. Особливість в тому, що 

там викладаються лише фото та відео файли, тому підхід до інформації має 

бути відповідний. Аудіо та відео доступні, але із лімітом у 1 хвилину, причому 



  

 

224 

аудіо фал все рівно має бути адаптований під відео (тобто має бути якась 

візуалізація), опитування відсутні, можливість спілкування із аудиторією 

доступна, «відкладений запис» відсутній, можливість сумісного керування 

відсутня. Платна реклама доступна, але налаштовується через Facebook. 

Український сегмент – 2,5-3 млн. користувачів. Аудиторія – 18-24 та 25-35, 

друге місце – 13-17. 

Як правило, для подібного виду просування вистачить однією або 

двох мереж, так як не стоїть задача продажу та пошуку нової аудиторії. На 

мою думку більш доцільним є використання ВК та Instagram, знову ж таки, 

спираючись на нашу аудиторію. 

Далі, знову ж, спираючись на аудиторію ми обираємо для себе формат 

інформації, яка буде подаватися. Якщо ми сподіваємось на аудиторії «дітей 

до 18», то не можна акцентувати увагу лише на своєму закладі, тому що 

іншим це буде елементарно нецікаво. 

Крім зворотного зв'язку, відповідей на питання, швидкого вирішення 

проблем, бонусів, акцій і знижок, учасники отримують те, що змушує їх знову 

і знову повертатися до спільноти – навчання і розваги. Багато сммщиків 

підтримуються так званої «золотої формули контенту» з оптимальним 

співвідношенням різних типів публікацій (40% – контент, що залучає, 30% 

– призначений для користувача, 25% – навчальний, 5% – рекламний). 

Перекіс у бік публікацій якогось одного типу завжди відбивається на 

ефективності: або втрачається аудиторія, або не вирішуються завдання. 

Ну і головне в сьогоденному Інтернеті – це унікальність. Необхідно не 

просто дублювати, робити репости, а подавати свій, унікальний контент. 

Навіть, якщо Ви берете як основу чийсь матеріал, то все одно максимально 

намагайтеся відійти від оригіналу. 

По моїм підрахункам та спостереженням, найбільш цікавить 

інформація такого типу: 

- конкурси, акції, розіграші 

- опитування 

- пости-залучення 

- добірки 

- поради 

- цікаві факти 

Як правило, підтримувати інтерес у користувача лише новинами про 

ваше видання/радіо/школу просто неможливо. Ми звужуємо свою аудиторію 

лише до дуже зацікавлених даним ресурсом людей. Треба поєднувати із 

інформацією, яка не має багато змістового навантаження і яка буде доступна 

кожному.  

Краще за все працюють музичні добірки, на кшталт «Прокидаємось 

разом», «Музична перерва», «Хіт-парад від…» тощо. Тобто таке, що 

користувач може «репостнути» собі на сторінку і що не буде його пов’язувати 

із основними матеріалами сторінки. Проте музика доступна лише Вконтакті. 
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Опитування – ще один позитивний елемент, так як людям подобається 

демонструвати свою належність до чогось – я люблю це, я обираю це, тощо. 

Опитування також залежать від аудиторії і можуть бути абстраговані від теми 

самої групи. 

Пости-залучення, або репости – це коли на сторінку робиться репост 

допису певного користувача із зазначенням його ім’я. За опитуваннями, 

більшість людей бажають бути «медійними», тому поява у групі робить їм 

певного роду п’ятихвилинну славу. 

Конкурси – найбільш дієвий інструмент залучення людей до групи чи 

пабліку. Як правило, розігрується щось за репост на свою сторінку та вступ 

у групу. Розігрувати можна що завгодно, але слід пам’ятати, що приз низької 

вартості може бути нецікавим, а іноді і навпаки відлякувати людей. 

Поради – теж особливий вид контенту, на який, на диво, звертають 

дуже багато уваги. «Як мотивувати себе», «Як розвивати свою уяву», «Як 

створити щось». Усі ці поради мають велику кількість переглядів, зазвичай. 

Цікаві факти – тема говорить сама за себе. 

Крім того, як би це не було дивно, людям більше подобається 

використання емодзі, або смайлів у матеріалі, тому не полінуйтеся після 

оформлення текстової складової попрацювати з ними також. 

Також велика кількість людей (більше 80%) не прочитає матеріал, 

якщо його не зацікавить ілюстрація. Це слід також мати на увазі, бо це 

інструмент впливу. І рекомендовано ілюстрації «брендувати». 

Без унікального контенту майже неможливо створити конкурентний 

продукт. 

Якщо ж ваш контент є унікальним та цікавим, то можна займатися 

просуванням групи. Не слід «запрошувати» людей до сторінки, поки там 

немає матеріалу, тому ще це будуть «загублені» люди, так як вони не 

побачать матеріалів, а потім, коли вони з’являться, не забажають 

підписуватись, пам’ятаючи попередній досвід. 

Можна користуватися ботами, проте не слід забувати, що їх часто 

блокують, тому цим теж потрібно займатися правильно. Як правило, люди 

більше додають у друзі людей із якими у них є велика кількість перетинів по 

друзям, тому не слід надсилати запрошення тим, із ким у вас немає спільних 

друзів. А також потрібно аналізувати можливість додання у друзі, 

спираючись на кількість нині існуючих друзів. 

Активно використовуйте великі регіональні пабліки. Якщо у вас є 

конкурс на розіграш за вступ у групу та репост, то можна за певні кошти, 

зробити репост запису у регіональних пабліках. Це дає найбільші плюси по 

кількості користувачів у групі. 

Реклама. Усі із згаданих вище мереж мають можливості просування 

пабліку або конкретного посту. Для цього слід детальніше вивчити 

можливості пунктів «Реклама». Цікаво, що реклама у Instagram’і також 

налаштовуються через Facebook. 
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Звичайно, що у такій невеличкій доповіді неможливо розписати усі 

«секрети» SMM-маркетингу, проте це надкорисний інструмент, який 

обов’язково має використовуватися як у бізнесі, так і у просуванні бренду як 

такого. 
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Доклад о понятии бренда, про то, каким образом сделать бренд 
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своего издания, радиостанции, школы и т.д. 
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smm-менеджмент, школьные издания, школьные СМИ. 

 

Report about the brand names, how you can start working with popularity 

and which social media you can use if you want to increase auditory of your 

school media. 

Keywords: smm, commercial, PR, brand name, social media, smm-

management, school mass media. 
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Марина Осюхіна 

 

КУРС «ОНЛАЙН ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ» ЯК ПРИКЛАД 

МЕДІАОСВІТИ ЗАСОБАМИ МЕДІА 

 

Для побудови повноцінного громадянського суспільства надзвичайно 

важливим є вихід медіаосвітнього руху за межі загальноосвітніх навчальних 

закладів та бібліотек і розвиток неформальної медіаосвіти, що буде 

спрямована на всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Одним з 

прикладів неформальної медіаосвіти є відеокурс «Онлайн школа 

журналістики», він містить 15 коротких відеоуроків, покликаних дати 

слухачам знання з основ журналістики; курс призначений для школярів, 

студентів та професіоналів, яким цікава журналістика, хто прагне навчитися 

писати журналістські матеріали, збирати, обробляти та поширювати 

інформацію. 

Ключові слова: неформальна медіаосвіта, медіаосвіта засобами 

медіа, онлайн курс, відеоурок. 

 

Медіаосвіта та розвиток медіаграмотності та інформаційної грамотності 

від своїх початків та на сьогоднішній день здебільшого реалізуються в 

педагогічній площині. Найбільш розробленими (як теоретично, так і 

практично) є методи формальної медіаосвіти в школі, а інформаційною 

грамотністю займаються здебільшого бібліотеки. 

Однак, з появою та розвитком нового підходу, а саме медіа- 

інформаційної грамотності як життєво важливої компетенції для всіх жителів 

планети, не залежно від віку, сфери роботи, статі чи країни проживання, 

процес медіаосвіти вийшов за межі шкіл та бібліотек. З метою побудови 

світового інформаційного та громадянського суспільства (участь у якому 

мають взяти всі люди, не залежно від їхнього віку чи місця проживання), ми 

вважаємо актуальними дослідження та розвиток неформальної медіаосвіти 

(тобто такої, що виходить за межі навчальних закладів і триває протягом 

усього життя).  

Як уже зазначалося раніше, наслідуючи світову багаторічну традицію, 

на сьогоднішній день медіаосвіта є здебільшого сферою зацікавлення 

педагогів, психологів та бібліотекарів. Про це свідчить велика кількість 

наукових праць, що розглядають медіаосвіту саме з точки зору згаданих 

підходів. У полі нашого зору опинилося 18 кандидатських і докторських 

дисертацій, присвячені тим чи іншим аспектам медіаосвіти. Більша частина 

робіт (6) присвячена застосуванню медіаосвіти в процесі підготовки 

професіоналів різних профілів (Духаніна Н., Казаков Ю., Онкович А., 

Шубенко Н., Бужиков Р., Сахневич І.), 3 – розвитку компетентностей 

журналістів (Чемерис І., Субота Є., Нагорнюк Л.), стільки ж – проблемі 

соціалізації та розвитку особистості (Курліщук І., Шевчук Т., Курліщук І.), 

аспектам візуальних мистецтв – 1 робота (Росляк Р.). Дотичними, на нашу 
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думку, до теми медіаосвіти є всього 4 роботи з соціальних комунікацій 

(Сидоренко О., Сулім А., Гиріна Т., Крайнікова Т.). 

Однак, на нашу думку, таке розуміння медіаосвіти є занадто 

однобоким. Так, наприклад, якщо поглянути на сам термін «медіаосвіта», 

«медіаграмотність», «медіа та інформаційна грамотність», то поряд з 

концептами «освіта» завжди звучить концепт «медіа». І якщо педагогічна 

складова медіаосвіти на сьогодні є достатньо дослідженою, то медійна все 

ще має багато «білих плям». Педагог, який займається питаннями 

медіаосвіти (як в теоретично, так і практично) є спеціалістом у методиці 

викладання, педагогічних та психологічних методах навчання, дидактиці, 

тощо. Однак, у нього, як для неспеціаліста в галузі медіа, можуть бути 

відсутні важливі знання щодо того, як сьогодні функціонують медіа, які є їхні 

особливості, призначення, як медіа впливає на людину, як кожній людині 

гармонійно жити у новому медійному світі, відрізняючи фізичну реальність 

від віртуальної. Це може відбуватися через те, що світ медіа сьогодні 

розвивається надзвичайно швидко й педагог може не встигати за всіма 

новинками та змінами; крім того медіа (навіть для медіапедагога) ніколи не 

буде першочерговим інформаційним пріоритетом, найперше він завжди буде 

саморозвиватися в галузі педагогіки і вже потім – у медійній сфері. Саме тому 

ми вважаємо роль медіаекспертів, медіаспеціалістів, працівників медіа 

(журналістів, редакторів, розробників програмних забезпечень, програмістів 

тощо) у медіаосвітньому процесі надзвичайно важливою, більш того – 

невід’ємною.  

Метою нашої роботи є описати проект «Онлайн школа журналістики», 

що є прикладом медіаосвіти засобами медіа (неформальної медіаосвіти) й 

може бути використана педагогами під час занять. 

Проект «Онлайн школа журналістики» (https://goo.gl/nDl8cj) 

тривав з жовтня 2016 р. по лютий 2017 р. Його робота була побудована 

таким чином: протягом 15 тижнів у відкритому доступі (на каналі YouTube) 

з’являлися відео (середня тривалість кожного – 5 хвилин), що були 

покликані дати глядачам знання з основ журналістики.  

Цільова група проекту: школярі, які хочуть визначитися з майбутньою 

професією; студенти інших спеціальностей, які прагнуть дізнатися щось нове 

за межами навчальних дисциплін; професіонали, які прагнуть до навчання 

та саморозвитку; усі, кому цікава журналістика. Загалом на відеокурс 

зареєструвалося більше 150 учасників з усіх областей України. 

Автор і ведуча курсу – Марина Осюхіна (медіатренер, керівник Школи 

журналістики СумДУ, голова ГО «Молодіжна медіаспілка (ММС)», аспірант 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара). 

Слухачам курсу були запропоновані відео на такі теми: що таке 

журналістика, задум та інформаційний привід у журналістиці, критерії оцінки 

журналістського задуму з позиції користі для аудиторії, джерела інформації 

в журналістиці, інтерв’ю як метод збору інформації, заголовок, лід у 

журналістиці, композиція журналістського твору, ілюстрація до матеріалу 
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(критерії відбору), жанри журналістики (замітка, репортаж, бліц-

опитування) та інші.  

Також серед уроків підготовлено відео, де є відповіді на запитання, що 

можуть виникнути в школярів та молодих людей, які тільки приймають 

рішення про вибір майбутньої професії, серед них: чи небезпечною є робота 

журналістів, чи потрібно мати спеціальні риси характеру та навички, аби 

бути журналістом, чи повинен журналіст знати все та ін. 

На початку курсу було проведено опитування серед учасників щодо їх 

очікувань від навчання. Так, ми отримали такі приклади відповідей: «хочу 

набути досвіду та натхнення для майбутнього вибору професії; зацікавили 

теми, які є в плані, завжди самовдосконалююся, тому додаткові знання 

вважаю лише плюсом; журналістика в певній мірі пов'язана зі спеціальністю, 

на якій я навчаюсь (міжнародна інформація); цьогоріч вступила на 

журналістику і ще досі не впевнена, що це моє, сподіваюсь, курси 

допоможуть мені все ж таки відкрити себе з різних сторін та зробити свій 

внесок у журналістику; щоб навчитися добре писати і формулювати думки; 

окрім тієї спеціальності, на якій навчаюсь, я хотіла б отримати навички і 

знання із журналістики, щоб потім у майбутньому піти навчатися, або вже 

працювати за цим напрямком» та ін.  

Можна побачити, що запити в аудиторії були різними, а тому перед 

розробниками курсу стояло завдання спробувати задовольнити потреби 

якомога більшої кількості слухачів. 

Курс «Онлайн школа журналістики» викликав зацікавлення в 

аудиторії, про що свідчить статистика переглядів відеоуроків. Перший урок 

переглянули 413 разів, 15-й – 75; середня кількість переглядів усіх відео – 

112. Варто відмітити, що для слухачів курсу було дуже важко системно й 

протягом тривалого часу навчатися, саме тому кількість переглядів відео 

кожного тижня поступово зменшувалася. 

По завершенню 15 тижнів курсу всі бажаючі могли пройти тестування, 

аби визначити свій рівень володіння матеріалом, а також виявити, яка 

інформація курсу була засвоєна, а яка вимагає повторення або додаткового 

вивчення. Також усі охочі могли отримати сертифікат, що засвідчує 

успішність проходження курсу «Онлайн школа журналістики». Тестування 

пройшли 32 учасники. 

Усі, хто пройшли тестування, могли дати відповідь на питання «оцініть, 

будь ласка, за 10-бальною шкалою корисність курсу Онлайн школа 

журналістики (де 0 − нічого не було корисним, 10 − уся інформація була 

корисною)». Ми отримали такі результати: 10 балів – 58%, 9 – 35%, 8 – 7%. 

Оцінки нижче 8 балів курс не отримав. 

Також нами були отримані побажання щодо покращення курсу, серед 

пропозицій маємо наступне: «варто вміщувати більше інформації в відео та 

скоротити тривалість курсу; більше специфічних тем: як писати нестандартні 

матеріали, як знаходити теми під час затишшя, як упоратися з 

письменницькою кризою; більше інформації про жанри журналістики, як їх 
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застосовувати; зробити відеоконференцію (вебінар), де учні могли б задати 

питання, які їх турбують; як створювати портфоліо для вступу; приклади до 

інформації у вигляді справжніх статей від професіоналів» та ін. 

Отже, підсумовуючи все зазначене вище, можна зробити висновок, що 

проект «Онлайн школа журналістики» є цікавим прикладом медіаосвіти 

засобами медіа й має ряд переваг, серед них: можливість перегляду в будь-

який час і в будь-якому місці, а також можливість повтору уроків стільки 

разів, скільки потрібно, невелика тривалість кожного відео, що дозволяє 

учаснику за мінімум часу отримати максимум інформації та не втомитися, під 

час навчання задіяні кілька органів чуттів (зір, слух), здатність поставити 

питання тренеру (в коментарях, надіслати повідомлення), перевірити свої 

знання по завершенню навчання за допомогою тесту. Вважаємо, що проект 

«Онлайн школа журналістики» виконує медіаосвітню функцію й може бути 

продовжений у майбутньому з урахуванням пропозицій та побажань першої 

групи учасників. 

 

Для построения полноценного гражданского общества чрезвычайно 

важным является выход медиаобразовательного движения за пределы школ 

и библиотек и развитие неформального медиаобразования, которое будет 

направлено на все возрастные, социальные и профессиональные группы 

населения. Одним из примеров неформального медиаобразования является 

видеокурс «Онлайн школа журналистики». Курс содержит 15 коротких 

видеоуроков, призванных дать слушателям знания основ журналистики; 

курс предназначен для школьников, студентов и профессионалов, которым 

интересна журналистика, кто хочет научиться писать журналистские 

материалы, собирать, обрабатывать и распространять информацию. 

Ключевые слова: неформальное медиаобразование, 

медиаобразование средствами медиа, онлайн курс, видеоурок. 

 

To build a strong civil society is very important to move the media 

education movement out of schools and libraries and to develop the informal 

media education, which will be aimed at all age, social and professional groups. 

The example of the informal media education is a video course “Journalism 

Online School”. It contains 15 short video lessons, which give to students 

knowledge on the basics of journalism. The course is designed for pupils, 

students and professionals who are interested in journalism and who want to 

learn how to write journalistic materials, handle and disseminate information. 

Key words: informal media education, media education through the 

media, online course, video tutorial. 

 

 

  



  

 

231 

Юлія Рибіна 

 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 

У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ 

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти впровадження медіаосвіти у 

навчально-виховний процес спеціалізованого навчального закладу. 

Виявлено особливості створення шкільної газети як засобу медіаосвіти, а 

також запропоновано модель розвитку медіаграмотності учнів у процесі 

створення і функціонування шкільної газети. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, шкільна газета. 

 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та мас-

медіа в сучасному світі нагально потребує цілеспрямованої підготовки 

особистості до вмілого і безпечного користування ними. Відтак перед 

освітянами постає гостра потреба у медіаосвіті, одне з головних завдань якої 

полягає у розвитку медіаграмотності учнів. Актуальність впровадження 

медіаосвіти в навчально-виховний процес Комунального закладу «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради» та створення власного медіапродукту (шкільної газети, а в 

подальшому – сайту) з одного боку зумовлена необхідністю сприяти 

розвитку критичного мислення як психологічного механізму 

медіаграмотності учнів, що забезпечують свідоме споживання 

медіапродукції, а з іншого – формуванню в учнів здатності до медіатворчості, 

для компетентного і здорового самовираження. 

Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття 

надзвичайно великою кількістю інституцій. Тому розроблення і прийняття 

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 20 травня 2010 року – 

важлива складова на шляху модернізації освіти, яка сприятиме побудові в 

країні інформаційного суспільства. Основні положення Концепції 

відповідають завданням, сформульованим у Паризькій програмі-

рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22 червня 2007 року) та резолюції 

Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інформації (від 16 

грудня 2008 року). 

В українській медіапедагогіці визначення медіаграмотності 

представлене в Концепції, де вказано, що медіаграмотність – це рівень знань 

про медіа, який стосується вміння користуватися інформаційно-

комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою 

медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти 

реальність від її віртуальної симуляції [3]. 

Якщо розглядати медіаграмотність як одну з ключових навичок 

сучасного учня, то за О. Федоровим вона характеризується високими 

рівнями таких показників: 1) мотиваційного: різнобічні мотиви звернення до 

медіа (емоційні, пізнавальні, моральні, естетичні тощо); 2) контактного: 
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частоти контактів з різними видами медіа; 3) інформаційного: знання та 

розуміння термінології зі сфери медіа; 4) перцептивного: здатності 

сприймати медіатексти; 5) інтерпретаційного: уміння критично аналізувати 

процеси функціонування медіа в соціумі та медіатексти різних видів та 

жанрів; 6) практико-операційного (діяльнісного): уміння обирати ті чи інші 

медіа та медіатексти, створювати і поширювати власну медіапродукцію, а 

також здатності до самоосвіти у сфері медіа; 7) креативного: наявності 

творчого потенціалу в діяльності, пов’язаній з медіа (тобто прояв гнучкості, 

мобільності, асоціативності, оригінальності мислення, розвиненості уяви, 

фантазії тощо) [2, 5]. 

На основі вищезазначеного можемо стверджувати, що медіаосвічена 

людина має високий рівень розвитку медіаграмотності: вона не тільки є 

носієм і передавачем медіакультурних смаків і стандартів, вступаючи в 

діалог між виробниками та споживачами медіа, але й сама створює нові 

елементи медіакультури сучасного суспільства. 

Ми цілком погоджуємося зі словами Л. Найдьонової: «Щоб дитина 

грамотно споживала медіа, треба поставити її в позицію творця» [4]. 

Таким чином, необхідність опанування навичками пошуку, 

передавання, опрацювання та аналізу інформації особливими методами і 

технологіями диктує нові вимоги як до вчителя, так і до учня в контексті 

медіаосвіти [1]. 

Тому, на наш погляд, створення шкільної газети «D.A.R-media» та вся 

позакласна виховна робота, що містить елементи медіаосвіти, покликані 

виховати такого споживача медіа, який міг би ефективно задовольняти свої 

інтереси, користуючись ЗМІ, критично аналізувати і оцінювати 

медіаповідомлення, а також мав би навички колективної діяльності та 

діалогового спілкування, відстоювання активної життєвої позиції через 

медіатворчість. 

Доцільність використання саме шкільної газети як засобу розвитку 

медіаграмотності учнів визначається особливостями її створення та 

функціонування, метою і завданнями, які ставляться перед нею. 

Так, у навчально-виховному процесі КЗ ОСШІ «Обдарованість» 

згуртованість активу учнівського самоврядування «Шкільного містечка» з 

2010 року, організація та проведення ним безлічі благодійних акцій, 

позакласних заходів, творчих проектів і спонукало учнів до створення 

власного друкованого видання. 

Для розуміння того, чому було обрано саме друкований формат, 

звернемося до історії виникнення цього медіа. Слово «газета» походить від 

найменування маленької срібної монети (з італійської – gazzetta). Майже 

п’ять століть назад капітани кораблів і торговці мали дізнаватись різні 

політичні та соціальні події, які їх цікавили через рукописний аркуш, в якому 

повідомлялись «найгарячіші» новини. Цей аркуш продавали за дрібну срібну 

монету – газзету.  
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Газети – це найстаріші ЗМІ, усі медіа виникли через те, що наслідували 

риси і функціональність передачі інформації в газеті. У сучасному світі, 

газети – це органи преси, вони мають власну назву, періодичність видання 

та стиль, в якому оформлюються новини для подальшого суспільного 

поширення певної інформації [7]. 

Отже, шкільна газета – це набір новин і статей, які пройшли редакційне 

опрацювання і призначені для читання школярами. Поширюється на папері 

в друкованому варіанті, або ж має електронний формат. 

За С. Чернявським, метою шкільної газети є надання актуальної, 

цікавої, корисної інформації для школяра, у зручний час, у зручному місці. 

Адже комунікація – це обмін враженнями, при цьому в учнівському колективі 

покращується вміння працювати з інформацією, виховується медіасмак в 

тому чи іншому питанні [6]. 

Перед шкільною газетою ставляться наступні завдання:  

по-перше, це створення шкільної спільноти (учні, педагоги, батьки); по-

друге, морально-етичне виховання учнівської аудиторії, формування 

світогляду та виховання медіасмаку; по-третє, формування в школярів 

комунікативних умінь та навичок, уміння працювати з інформацією; по-

четверте, формування та розвиток медіаграмотності учнів; інформування 

спільноти про події в житті школи. 

Важливо визначити цільову аудиторію, що складається з групи читачів, 

на яку сфокусований зміст видання. Безсумнівно, що шкільне видання 

орієнтується саме на учнів, одна група яких бере участь в активному 

створенні, а друга – у «споживанні» інформації. Тому важливо, не зробити з 

газети публікацію, що орієнтується на батьків, вчителів, директора [7]. 

Організація виробництва шкільної газети теж має свої особливості.  

Як і в дорослому виданні головним редактором розподіляються обов’язки між 

учнями шкільного самоврядування за творчими здібностями та 

вподобаннями. Авторами є школярі, які належать до тієї цільової аудиторії, 

що читатиме газету. 

Завдяки зануренню в умови, що наближені до реальних, та 

використовуючи журналістські методи і прийоми для створення друкованого 

медіа, учні швидко реалізують встановлений механізм запуску шкільної 

газети: концепція, мета, завдання; формування редакції; контент-модель; 

макет, графічна модель; наповнення розділів; друк, розповсюдження, 

просування. 

Дослідження специфіки створення та функціонування шкільної газети 

показало, що цей процес є доцільним підґрунтям для розвитку 

медіаграмотності учнів КЗ ОСШІ «Обдарованість», узгоджується з 

показниками рівня розвитку медіаграмотності (за О. Федоровим), аспектами 

медіаграмотності учнів середнього та старшого шкільного віку (за Т. Баккою) 

та їх психологічними особливостями сприймання медіатекстів (за 

Л.Найдьоновою). 



  

 

234 

Таким чином, нами було розроблено модель розвитку медіаграмотності 

учнів у процесі створення і функціонування шкільної газети, яка 

відображена  

на Схемі 1.  

 

Схема 1 

Модель розвитку медіаграмотності учнів у процесі створення  

і функціонування шкільної газети 

 

 

На нашу думку, у процесі роботи редколегії над створенням газети, 

основну увагу варто приділити впровадженню саме інтерактивних методів 

медіаосвіти. Оскільки, саме ці методи та форми передбачають активну 

взаємодію між учасниками освітнього процесу, роботу з досвідом аудиторії, 

Аспект доступу: 
• уміння добирати різножанрові 

медіатексти відповідно до мотивів 

• володіння доступом до 

інформаційних ресурсів  

Етапи створення
шкільної газети

Показники 
медіаграмотності

Аспекти розвитку  
медіаграмотності

• мотиваційний

• контактнийрозробка концепції газети

вибір цільової аудиторії

визначення мети і завдань

• інформаційний

• перцептивний
формування редакційної 
колегії

планування контенту, тем

• інтерпретаційний
забезпечення інтересів 
цільової аудиторії та 
жанрового розмаїття тем

• діяльнісний

• креативний

створення чернетки газети 

редагування матеріалів
креативна презентація 
газети

Аспект аналізу: 
• розуміння змісту та порівняння 

медіатекстів 

• критичний аналіз думок інших 

учнів 

Аспект оцінення: 
• критичне оцінення медіатекстів, 

їх впливу на аудиторію 

Аспект медіапродукції: 
• використання різної техніки у 

плануванні та створенні 

медіапродукції, призначеної для 

специфічної аудиторії 



  

 

235 

зокрема з досвідом взаємодії з мас-медіа, що сприяє формуванню соціальних 

якостей учнів та основних компонентів їх медіаграмотності.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки. 

Медіаграмотність – це здатність людини почути, побачити, та створити 

власний медіаконтент. Учні самостійно можуть вдосконалювати свої уміння 

та працювати в колективі. При цьому, розвиваючи інтерактивну навичку 

спілкуватися за допомогою медіа, висловлювати власні думки. Цей досвід 

здобувається через активне вивчення різноманітних жанрів медіатекстів. 

Участь у роботі над створенням шкільної газети допомагає школярам 

розвивати власну медіаграмотність, здобувати практичні уміння та навички 

у вирішенні різноманітних життєвих завдань. 

Розроблена модель розвитку медіаграмотності учнів на кожному етапі 

створення шкільного друкованого видання «D.A.R-media», з урахуванням 

ключових аспектів і показників рівня медіаграмотності є доцільним 

підґрунтям для розвитку медіаграмотності учнів КЗ ОСШІ «Обдарованість». 
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shkolnuyu-pechatnuyu-gazetu 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты внедрения 

медиаобразования в учебно-воспитательный процесс специализированного 

учебного заведения, выявлены особенности создания школьной газеты как 

средства медиаобразования, предложена модель развития 

медиаграмотности учащихся в процессе создания и функционирования 

школьной газеты. 

Ключевые слова: Медиаобразование, медиаграмотность, школьная 

газета. 

 

In this paper the theoretical views of implementation of mediaeducation 

into teaching and educational process of a special-dedicated institution are 

considered. The features of creation of a school newspaper as a mediaeducation 

tool are come to light. The model of the medialiteracy development of students 

during both a creating and functioning of the newspaper is proposed. 

Keywords: Mediaeducation, medialiteracy, school newspaper. 
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СИСТЕМА РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В 

ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

Важливим аспектом функціонування експериментального 

загальноосвітнього навчального закладу є вироблення адаптивної моделі 

його роботи на основі впровадження медіаосвітніх інновацій. В умовах 

інноваційного освітнього простору постає завдання з реалізації комфортного 

освітнього середовища для учнів. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіазалежність, медіаімунітет, 

медіакомпетентності, функціональна модель, компоненти функціональної 

моделі, освітній аутсорсинг, освітній консалтинг, психолого-педагогічний 

супровід. 

 «… ЗА КОЖНОЮ ЛЮДИНОЮ, 

ЯКА ДОСЯГНУЛА УСПІХУ, МОЖНА 

РОЗГЛЕДІТИ ДОВГИЙ ЛАНЦЮГ 

НЕВДАЧ. ПРОТЕ ЗАВЗЯТІСТЬ І 

СТІЙКІСТЬ ДОПОМАГАЮТЬ ЇХ 

ЗДОЛАТИ». 

 АВРААМ ЛІНКОЛЬН 

 

В умовах інноваційних освітніх змін, які відбуваються у сучасній освіті, 

вагоме місце займає формування у підростаючого покоління навичок 

критичного мислення, запобігання медіазалежності, вироблення 

медіаімунітету. Саме тому в якості головного і ключового пріоритету 

адміністрація Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 52 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області визначила для себе 

наступний – запровадження дослідно-експериментальної роботи за темою: 

«Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного 

навчання». Розглянемо більш детально наведений вектор діяльності. Ми 

вступили в епоху інформаційно-насиченого суспільства, тому пріоритетними 

напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної 

культури кожного члена суспільства та держави в цілому.  
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Для реалізації даного проекту були виділені години з варіативної 

складової робочого навчального плану щодо запровадження курсів за 

вибором «Основи медіаграмотності» (школа І ступеня), «Медіакультура» 

(школа ІІ ступеня) та «Медіакультура» на базі профільного 10-ого класу 

(профіль української філології). 

Під час здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо 

запровадження медіаосвіти організовано роботу чотирьох проектних 

робочих творчих груп: 1) інноваційної діяльності (апробує функціональні 

моделі запровадження медіаосвітніх технологій з метою підтримки НВП); 2) 

психолого-педагогічного забезпечення викладання курсів (забезпечує 

психолого-педагогічний супровід ДЕР шляхом розробки та стандартизації 

методик відстеження ключових медіакомпетеностей особистості школярів); 

3) науково-методичного забезпечення (займається вивченням теоретико-

концептуальних положень вітчизняної моделі медіаосвіти, розробкою 

заходів щодо запровадження медіаосвітніх інновацій на основі принципів 

наскрізного навчання у практику роботи закладу, відпрацюванням дієвих 

рекомендацій щодо викладання суміжних з медіаосвітою навчальних 

дисциплін); 4) моніторингового розвитку ключових медіакомпетентностей 

особистості учнів (реалізує моніторинг розвитку ключових 

медіакомпетностей в учнів різних вікових груп у ході проведення анкетувань 

та психолого-педагогічних досліджень). На засіданні методичної ради 

закладу затверджується план роботи кожної групи і визначаються 

пріоритетні напрямки та завдання на календарний рік і перспективу.  

Французький письменник Андре Моруа вважав, що беручись за 

маленьку справу, слід виконувати її досконало і ставитися до неї, як до 

справи великої. У роботі Криворізька ЗОШ І – ІІІ ступенів № 52 реалізує 

модульну модель «Інтеграція медіаосвіти в систему базової шкільної та 

позашкільної освіти як фактор формування меідаграмотності та 

медіакомпетентності особистості учнівської молоді», яка складається з рядку 

компонентів. 

Науково-методичний компонент реалізується через систему роботи 

загальноосвітнього навчального закладу у вигляді функціональної моделі «5 

кроків до успіху». Крок 1. З метою вирішення проблеми підготовки вчителя, 

який має певні ІКТ – компетентності, у школі організовані постійно діючі 

комп’ютерні курси «Крок до олімпу: оптимізація роботи вчителя». 

Результатами роботи вчителів на курсах є створені ними цифрові освітні 

ресурси для підтримки НВП (мультимедійні презентації, комп’ютерні тести, 

тощо). Крок 2. Для підвищення фахової компетентності педагога в галузі 

сучасних освітніх технологій у школі організовуються науково-методичні 

семінари щодо їх вивчення. Крок 3. Практична діяльність «Застосування 

Інтернет-, медіаосвітніх, інформаційно-комунікаційних технологій у НВП» 

включає в себе проведення уроків, позакласних заходів, батьківських 

зборів, із застосуванням сучасних освітніх ІК – технологій. Робота на даному 

етапі відбувається в творчій лабораторії, яка створена на базі методичного 
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кабінету закладу. Крок 4. Дуже важливим аспектом науково-методичної 

роботи у школі є формування проектної культури вчителя та колективу в 

цілому. Проектування стимулює педагога до отримання нових знань, до 

творчого пошуку, допомагає розвивати професійну компетентність. У закладі 

розробляється і реалізується система проектів, що спрямовуються на 

модернізацію системи освіти, керівництво педагогічними процесом, 

планування і розвиток освітніх установ, підвищення кваліфікації педагогів. 

Процес реалізації цих проектів дозволяє вирішити цілий ряд задач: 1) 

реалізувати стратегію інноваційного розвитку школи; 2) підвищити проекту 

культуру педагогів; 3) створити необхідні умови для застосування методу 

проектів у НВП; 4) організувати соціальне партнерство між всіма учасниками 

освітнього простору: вчителям, учнями, представниками батьківської 

громадськості. Крок 5. Участь педагогів в семінарах, конкурсах, науково-

практичних конференціях, публікації і розповсюдження досвіду своєї роботи. 

Робота на даному етапі вибудовується на акмеологічній концепції: в основі 

саморозвитку і самоорганізації лежить людська потреба в певних нових 

досягненнях, прагненні досягти успіху, до досконалості, активна життєва 

позиція, позитивне мислення, віра у свої можливості [6, 19]. 

Найбільш доцільне використання наступних інноваційних технологій, 

які використовуються не лише в освіти, але й у бізнесі, економіці та інших 

сферах людської діяльності. Перелічимо їх: 1) Освітній консалтинг – це набір 

соціально-технологічних прийомів і методів, що застосовуються для 

проектування процесу інноваційного розвитку освітньої установи і галузі 

працівників освіти. Процес консультування включає в себе: по-перше, 

діагностику, вироблення рекомендацій, щодо апробації проекту; по-друге, 

спрямований на те, щоб структурна організація сама винайшла потрібні для 

її розвитку шляхи; 2) Освітній аутсорсинг – це залучення зовнішніх ресурсів 

для надання методичних послуг. Сьогодні аутсорсинг в освіті, застосовується 

поряд з власними системами методичної роботи, і являє собою один із 

найбільш ефективних підходів до формування системи навчання працівників 

безпосередньо в освітній установі. Сенс аутсорсингу зводиться до 

найпростішої формули: освітній заклад отримує можливість зосередити всі 

можливі ресурси на основних видах діяльності, передавши решту функцій 

надійному і професійному партнеру [6, 23]. 

Діагностичний компонент реалізується через впровадження в практику 

роботи загальноосвітнього навчального закладу проектних робочих творчих 

груп [6, 24]. 

Розглянемо сутність змістовних компонентів моделі – мотиваційно-

психологічного, дидактико-методичного, операційного. Мотиваційно-

психологічний компонент формування медіаграмотності педагогічного 

працівника зумовлений значенням його вмотивованості на реалізацію 

завдань медіаосвіти та подоланням психологічного бар’єру при користуванні 

новітніми медіазасобами. Дидактико-методичний компонент пов’язаний із 

конкретним видом діяльності, яку здійснює педагог упродовж свого робочого 
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дня: проведення уроків, додаткових занять, роботи з комп’ютером або 

інтегровані заняття.  

Операційний компонент стосується інформаційно-технічного боку 

готовності до впровадження медіаосвіти вчителем і спрямований на набуття 

базових користувацьких знань, умінь і навичок з оволодіння комп’ютерною 

грамотою як важливим та необхідним елементом медіаграмотності, а також 

педагогічному працівнику потрібно навчитися працювати з периферійними 

електронними пристроями: мультимедійним проектором, сканером, 

інтерактивною дошкою, пошуковими системами Інтернету, здійснювати 

мережну взаємодію, створювати web-портфоліо, працювати з електронними 

журналами.  

Змістовно-цільовий компонент реалізується через модульний принцип у 

вигляді наступної структурної схеми. Практична складова змістовно-

цільового компоненту функціональної моделі медіаосвіти реалізується через 

блоки креативної діяльності та рецептивно-аналітичної діяльності. 

З метою належного рівня психолого-педагогічного супроводу та 

ефективного здійснення дослідно-експериментальної роботи систематично 

здійснювалися психолого-педагогічні зрізи на початку та вкінці 

експерименту. З цією метою використовувався широкий арсенал методик та 

технологій, серед них можна відзначити наступні: 1) Таблиці Шульте; 2) 

Психогеометричний тест; 3) 10 слів Лурія; 4) Тест КОС (українською КОЗ); 

5) Діагностика потреби у спілкуванні (за Ю.Л. Орловим); 6) Чи піддаєтеся ви 

навіюванню? 7) Визначення Інтернет – залежності; 8) Діагностика творчих 

здібностей (Є. Тунік); 9) Геометричний тест П'єро-та-Рузера; 10) Тест на 

знання правил поведінки в Інтернеті. 

Вплив медіаосвітніх курсів за вибором на рівень медіакультури учнів 

експериментальних класів здійснювався шляхом діагностування дітей на 

початку впровадження занять і на виході. Інструментарій діагностування 

рівня медіакультури учнів розроблявся методичною та психологічною 

службою закладу. Результати діагностики виявили тенденцію зростання 

медіатворчості учнівської молоді, розвитку їх критичного мислення, 

активного осмисленого перебування в інформаційному середовищі, 

формування медіакомпетентності.  

Результати проведення вхідного анкетування учнів 10А класу протягом 

2016 / 2017 навчального року приведені на діаграмі. 

Під час проведення дослідження в контексті дослідно-

експериментальної роботи із запровадження медіаосвіти, було проведено 

об’ємне анкетування і виявлено серйозні проблеми в розвитку інформаційної 

культури учнів. Інформаційна культура – багатокомпонентна частина 

загальної культури особистості [5, 49]. Всі ми знаємо, що рівень загальної 

культури учнів бажає бути кращим, це саме стосується і інформаційної 

культури. 

Найбільше занепокоєння в результатах анкети викликали ознаки 

Інтернет – залежності (надмірного перебування у медіапросторі) в більшої 
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половини учнів. Звичайно ж це питання було винесено на батьківські збори, 

адже саме вдома діти і просиджують весь свій вільний час перед 

комп’ютером. Результат обговорення і анкетування батьків вартий уваги: 

виявлено, що майже в 50 % родин не існують ніяких обмежень щодо 

використання комп’ютера та перебування у Інтернет-просторі. Більше того, 

четверта частина опитаних батьків взагалі не вміють користуватися 

Інтернетом, а тому зрозуміло, що не запобігають його небезпеці. Ті ж батьки, 

які цікавляться, що робить дитина, коли перебуває в Інтернет-просторі, 

також виявили певну необізнаність з основних видів діяльності своїх дітей. 

Тому отримані дані потребують негайно реакції з боку адміністрації закладу 

та проведення корекційно-профілактичного впливу під час реалізації 

програми дослідно-експериментальної роботи [8, 164].  

Формуванню критичних навичок та інноваційного потенціалу 

особистості сучасного учня сприяють інтелектуальні конкурси, які проводить 

КВНЗ «Дніпропетровський ОІППО», ДВНЗ «КДПУ»,управління освіти і науки 

виконкому Криворізької міської ради, КЗ «Інноваційно-методичний центр» 

Криворізької міської ради.  

Французький письменник Гюстав Флобер вважав, що для того, аби мати 

талант, потрібно бути впевненим, що ти ним володієш. Вчителі школи 

постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня. Для висвітлення 

та популяризації медіаосвітніх інновацій у практиці роботи початкової, 

середньої та старшої школи педагогічними працівниками створені електронні 

портфоліо, які систематично поповнюються відповідними матеріалами для 

підтримки викладання навчальних дисциплін. З метою фахового зростання 

та популяризації позитивних напрацювань, які отримані в ході здійснення 

дослідно-експериментальної роботи матеріали з досвіду роботи закладу 

подаються до друку у фахових виданнях обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Для популяризації позитивних напрацювань педагогічного колективу та 

висвітлення позитивної динаміки в напрямку здійснення дослідно-

експериментальної роботи вся інформація про хід експерименту 

висвітлюється на офіційному сайті закладу в розділі «Дослідно-

експериментальна робота» за адресою: 

http://krschool52.wixsite.com/school/eksperimentalna-robota  

З метою фахового зростання медіа-педагогів, які викладають курси за 

вибором «Основи медіаграмтоності», «Медіакультура», здійснюється 

курсова перепідготовка на семінарах – практикумах, конференціях, 

тренінгах на базі КВНЗ «Дніпропетровський ОІППО». 

Авраам Лінкольн, 16 – й Президент США, стверджував, що той, хто хоче 

– шукає можливості, хто не хоче – шукає причини. Незважаючи на значні 

напрацювання в контексті здійснення дослідно-експериментальної роботи, 

виникають певні проблеми та труднощі. Хотілося б коротко зупинитися на 

них: 1) навчальна програма з курсу за вибором «Медіакультура» 

розрахована на студентів вищих навчальних закладів і не враховує 
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психолого-педагогічних особливостей учнів середньої школи; 2) пошук 

матеріалів: ілюстрацій, демонстрацій, завдань, вимагає величезних часових 

витрат (на підготовку до одного заняття в середньому витрачається 3 – 4 

годин); 3) парк комп’ютерної техніки морально та фізично застарів, тому 

достатньо складно готувати учнівські проекти [7, 34]. 

 

 «… НЕДОСТАТНЬО ВОЛОДІТИ 

МУДРІСТЮ, ПОТРІБНО УМІТИ 

КОРИСТУВАТИСЯ НЕЮ». 
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Важным аспектом функционирования экспериментального 

общеобразовательного ученого заведения является выработка адаптивной 

модели его работы на основе внедрения медиаобразовательных инноваций. 

В условиях инновационного образовательного пространства появляется 

задание по реализации комфортной образовательной среды для учеников. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиазависимость, 

медиаиммунитет, медиакомпетентности, функциональная модель, 

компоненты функциональной модели, образовательный аутсорсинг, 

образовательный консалтинг, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

The important aspect of functioning of experimental general educational 

establishment is making of adaptive model of his work on the basis of 

introduction of media educational innovations. In the conditions of innovative 

educational space a task appears from realization of comfort educational 

environment for students. 

Keywords: media education, media dependence, media immunity, media 

competence, functional model, components of functional model, educational 

autsorsing, educational consulting, psychological accompaniment. 
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Тетяна Махиня 

 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ОСВІТНЬОМУ ЕVENT-

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

В статті увага зосереджується на визначенні основних понять та 

особливостей освітнього Еvent-менеджменту. Подано класифікацію заходів 

та подій в установах освіти. Виокремлено основні шляхи використання 

соціальних мереж в освітньому Еvent-менеджменті. 

Ключові слова: подія, захід, event, соціальні медіа, соціальні мережі. 

 

Постановка проблеми. Орієнтація освіти на покращення її якості, 

прагнення навчальних закладів здійснювати освітню діяльність з 

урахуванням конкурентних переваг, наявність великої кількості навчальних 

закладів різних типів та форм власності є вигідним для споживачів освітніх 

послуг та сприяє розвитку конкуренції серед освітніх установ. В свою чергу, 

це спонукає навчальні заклади до використання сучасних методів 

маркетингу та менеджменту задля вигідного представлення себе серед 

різноманіття інших закладів, створення свого неповторного образу, 

необхідності запропонувати споживачу свої освітні послуги таким чином, 

щоб останній обрав саме їх. 

Одним із шляхів привертання уваги до успіхів, особливостей і проблем 

освіти в сучасному інформаційному суспільстві є застосування в 

управлінській діяльності керівників навчальних закладів елементів Event-

менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання теорії та 

практики менеджменту та маркетингу подій розглянуті у працях Р. Крейвена, 

А. Назімко, М. Сондера, У. Хальцбауера, Л. Хойлі, А. Шумовича. Питання 

стосовно ролі маркетингу у розвитку комунікацій на ринку освітніх послуг та 

створення комунікаційних стратегій досліджені у працях Т. Оболенської, 

А. Бахметьєвої, А. Панкрухіна, Ю. Петруні, М. Вачевського, Г. Луценко, 

М. Матвіїва та інших дослідників. Питанням позиціонування вищих 

навчальних закладів присвячені роботи О. Бобало, О. Карпушко, 

Г. Козаченка, А. Костюченка, О. Субіної, О. Хоменка, К. Батовріної та інших. 

Дані праці становлять основу для дослідження питань освітнього Еvent-

менеджменті.  

Питання використання соціальних медіа для просування бренду та 

бізнесу останнім часом привертають увагу багатьох дослідників серед яких 

О. Алєксєєва, Т. Базов, К. Броган, Е. Іванова, Ш. Кабані, Дж. Сміт, 

О. Соломатіна, В. Чепец. Здатність соціальної реклами активізувати та 

формувати соціально-психологічні установки людини обґрунтовують у своїх 

роботах Ю. Грєбєнкіна, А. Лєбєдєва-Любімова, Р. Мокшанцева, Д. Огілві, 

А. Рубанова, Л. Рюмшина та інші. Проте питання використання соціальних 

медіа в рекламно-інформаційній діяльності керівників навчальних закладів, 
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у тому числі і в освітньому Еvent-менеджменті, залишаються недостатньо 

розглянутими. 

Мета дослідження – охарактеризувати сутність освітнього Еvent-

менеджменту та місце соціальних медіа в менеджменті освітніх подій. 

Виклад основного матеріалу. Перед тим, як перейти до поняття 

«Еvent-менеджмент», необхідно співвіднести такі поняття як «подія», 

«захід» та «еvent». 

У Вікіпедії надаються наступне визначення поняттям «подія» та «захід»:  

‒ «Подія – те, що сталося, хоча могло і не статися». 

‒ «Захід – певне дійство із залученням широкого кола осіб». 

Тобто, поняття «захід» можна визначити як «подію із залученням 

широкого кола осіб». 

Достатньо нове поняття «еvent» дослівно перекладається з англійської 

як «подія». Проте в підручнику «Еvent-management» У. Хальцбаур розглядає 

поняття «еvent» як «перетворення заходу за допомогою допоміжних ефектів 

в дещо цілковито виключне з точки зору відвідувачів» [12, с.5].  

І саме тому поняттю «еvent» властиві наступні стійкі характеристики: 

‒ це захід, що сприймається як виключна подія з точки зору відвідувачів; 

‒ позитивне сприйняття спонукає відвідувачів до активності; 

‒ залог успіху – ретельна організація та планування. 

При цьому незалежно від того, чи є унікальним наш захід чи стоїть в 

ряді багатьох аналогічних, враження, що він справляє має бути позитивним 

та незабутнім. Для досягнення успіху вирішальним стають два моменти: 

‒ той, хто має намір «виділитися», повинен запропонувати дещо більше, 

ніж інші; 

‒ той, хто має намір залишити про себе позитивний спогад, не має права 

на помилки і має бути готовим до того, що результат сприйняття може бути 

непередбачуваним. 

Для еvent-заходів типовими є наступні особливості: 

‒ результатом зусиль стає сама подія, яку не можна ні відкласти, ні 

виправити («пройшло як пройшло»); 

‒ результат є унікальним, успіх якого залежить від суб’єктивного 

сприйняття відвідувачів; 

‒ результат неможливо зберегти незмінним і він повністю знецінюється, 

якщо його відвідало досить мало відвідувачів (подія, на яку прийшло замало 

відвідувачів апріорі не може бути особливою); 

‒ в порівнянні з результатом його підготовка набагато перевершує як за 

витратами часу, так і за витратами засобів. 

Для перетворення пересічного заходу в особливу подію вкрай важливим 

є її підготовка та планування. 

Еvent-менеджмент – це повний комплекс заходів по створенню 

корпоративних і масових подій. Причому якщо перші спрямовані в основному 

на зміцнення внутрішнього корпоративного духу, то другі надають потужну 

підтримку рекламним і PR-кампаній. В цілому ж завдання менеджменту подій 
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– зробити з банального заходу справжню подію, яку будуть згадувати і після 

її закінчення [10]. 

Приводи таких заходів можуть бути самими різними. Залежно від цілей 

і характеру можна виділити наступні види акцій: змагання; семінари, курси 

підвищення кваліфікації; фанд-рейзер (fund-raisers) – заходи зі збору коштів 

на різні цілі; зустрічі, засідання, річниці; особливі заходи; церемонії, 

привітання, відкриття, ювілеї; спортивні заходи; музичні виступи та 

концерти; масові гуляння. Головне – правильно використовувати кожен 

привід і організувати свято з максимальною користю. 

Предметом вивчення освітнього Еvent-менеджменту є повний комплекс 

заходів по створенню корпоративних і масових подій в галузі освіти, що 

обумовлює необхідність класифікації таких заходів.  

До корпоративних подій в галузі освіти можна віднести як традиційні, 

так і нетрадиційні святкування, головною метою яких є згуртування всіх 

учасників навчально-виховного процесу на рівні навчального закладу. Мова 

йде про традиційні свята Першого дзвоника, випускного, Дня вчителя, Дня 

заснування навчального закладу, Дня гімназиста, ліцеїста чи студента тощо. 

Це також можуть бути виїзні заходи (екскурсії до інших міст, навчальних 

закладів, музеїв, театрів тощо) з різним складом учасників навчально-

виховного процесу (окремого класу, педагогічного чи батьківського 

колективів тощо). 

До масових подій в галузі освіти можна віднести форуми, прес-

конференції, симпозіуми, виставки, конкурси різних видів та типів для учнів 

і студентів (танцювальні, спортивні, туристичні, навчальні, наукові тощо) й 

освітян і навчальних закладів («Вчитель року», «Найкращий сайт 

навчального закладу», «Найкраща науково-методична розробка» тощо), а 

також традиційні методичні заходи з освітянами районного, обласного, 

Міністерського, Всеукраїнського чи Міжнародного рівнів. 

Незалежно від того, скільки осіб бере участь у заході, чи 100, чи сто 

тисяч учасників, з моменту визначення термінів та до затвердження проекту 

заходу на її організаторів лягає великий об’єм робіт з його планування та 

організації. Проведення заходу будь-якого ступеня складності вимагає 

професіоналізму, гнучкості в прийнятті рішень, вміння прогнозувати і 

передбачати непередбачені обставини і швидко орієнтуватися в нових 

умовах. Неуважність як до очевидних аспектів, так і до дрібниць однаковою 

мірою впливають на успіх заходу. В умовах, коли захід вже розпочато, часу 

на будь-які коригування немає, а тому безпосередні задачі лягають саме на 

підготовку, що полягає в розробці плану. Керівництво може надати велику 

допомогу завдяки використанню методів менеджменту проектів [12]. 

Управління навіть найскромнішим за масштабом заходом вимагає 

значних зусиль і витрат, як інтелектуальних, так і матеріальних. А для 

ефективної підготовки потрібно чітко уявляти собі кінцеву мету, завдання та 

бажаний суспільний резонанс. Після відповідей на ці питання можна 
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починати власне Еvent-менеджмент. При плануванні необхідно продумати 

наступні ключові позиції. 

1. Бюджет. Перш за все з’ясуйте, скільки це коштує, оскільки вартість 

грандіозних заходів може досягати астрономічних, в порівнянні зі 

звичайними, розмірів. Для навчальних закладів – це, як правило, вкрай 

болюче питання. 

2. План-графік. Необхідно чітко вирішити питання з термінами як самої 

події, так і всіх етапів її підготовки. Для якісної підготовки акції необхідний 

час становить приблизно місяць. У разі, коли крім безпосередньої організації 

заходу мова йде про залучення інвестицій, організації спонсорської 

підтримки (особливо для масштабних подій), терміни іноді зростають до 3-4 

місяців. 

3. Кадрове забезпечення. Скільки людей знадобиться, щоб організувати 

свято? Скільки буде запрошених? Хто буде відповідати за оформлення 

заходу, запрошення гостей, інформування в медіа? Відповісти на ці питання 

теж необхідно, перш ніж механізм підготовки прийде в дію. 

4. Спонсорська підтримка. На цьому ж етапі бажано визначитися, чи 

потрібна для організації свята допомогу спонсорів і наскільки вона може бути 

взаємовигідною. Знайти, переконати, залучити гідних спонсорів – справа 

непроста і дуже відповідальна, що вимагає більш глибокого висвітлення в 

наступних публікаціях. 

5. Комунікації і привернення уваги громадськості. Завжди слід 

пам’ятати, що одне з надзавдань Еvent-менеджменту – отримати необхідний 

суспільний резонанс. Тому, плануючи акцію, потрібно точно представляти, 

від кого, в яких обсягах і який саме відгук на подію ви хотіли б отримати. 

Своєчасне оголошення про проведення заходу, маркетинг, реклама та PR 

мають у підсумку вирішальне значення для досягнення успіху. 

Як правило, організацією таких подій займають професійні фахівці з 

Еvent-менеджменту, які спочатку розробляють загальну концепцію, тобто, 

шукають якомога точніше відповіді на традиційні питання «Для кого ми це 

робимо?», «Для чого ми це робимо?» і «З приводу чого ми це робимо?», після 

чого пропонують яскраву ідею, що максимально виражає суть і 

індивідуальність майбутнього події.  

Еvent-менеджмент – достатньо молодий вид бізнесу, що стає одним з 

найдинамічніших інструментів роботи BTL-агентств на комунікаційному 

ринку. Кількість агентств, що надають послуги event-менеджменту, постійно 

збільшується, а самі масові заходи поступово починають набувати 

європейського стилю не тільки в столиці, але і в великих регіональних 

центрах. 

З урахуванням вартості послуг професійних Еvent-менеджерів, 

звернутися до них навчальному закладу державної форми власності немає 

можливості. А тому ця робота покладається на плечі адміністрації навчальних 

закладів та освітніх установ. 
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В умовах переходу до інформаційного суспільства, широкого 

використання інформаційних технологій та активізації інформаційних потоків 

[4], що робить віртуальний простір за своїм впливом, по суті, аналогом 

об’єктивної реальності, на сьогоднішній день найпопулярнішим та найбільш 

поширеним джерелом інформації, зокрема щодо діяльності навчальних 

закладів, стала мережа Інтернет. В епоху web 2. 0. і бурхливого зростання 

соціальних ресурсів для багатьох Інтернет-користувачів соціальні медіа 

стали більш важливим інформаційним ресурсом, ніж традиційні друковані 

ЗМІ. 

Соціальні медіа (social media) розглядаються як засновані на Інтернет-

технології web 2. 0. канали та платформи для спілкування та обміну 

контентом між користувачами, що виникли на межі міжособистісної 

комунікації та мас-медіа та головними особливостями яких є необмежені 

інтерактивні комунікації; безпосередня участь користувачів в генерації та 

ретрансляції медійного контенту; висока ступінь залучення в процес 

комунікації; максимальна швидкість зворотного зв’язку; персоналізація 

користувача [7], [11]. На сьогодні термін «соціальні медіа» використовують 

стосовно будь-якого сайту чи сервісу, який дозволяє користувачам 

взаємодіяти, спілкуватися, ділитися інформацією чи брати участь у будь-якій 

іншій соціальній взаємодії [2].  

В цілому класифікація видів соціальних медіа достатня умовна. В 

літературі та Інтернет-джерелах існує необмежена кількість підходів до 

класифікації соціальних медіа за видами, проте універсальної класифікації, 

придатної у всьому світі поки що не існує. На даний момент існує безліч 

різних поділів на категорії і типи соціальних медіа, запропонованих різними 

авторами: соціальні мережі, сервіси для публікації текстів, сервіси для 

обміну контентом, сервіси для колективних обговорень, комерційні сервіси, 

геолокаційні сервіси, сервіси для спільної роботи з документами, соціальні 

новини, соціальні закладки, віртуальні соціальні та ігрові світи тощо [5], [6], 

[1], [2]. З огляду на професійну педагогічну діяльність, можна відзначити 

наступні соціальні медіа: 1) соціальні мережі; 2) персональні, навчально-

методичні та наукові блоги; 3) відео-хостинги та медіа-платформи; 4) 

сервіси передачі голосу і відео для проведення вебінарів та відео 

конференцій; 5) соціальні мережі відгуків для відкритого, вільного і 

безперешкодного обговорення особистостей педагогів та навчальних 

закладів; 6) соціальні сервіси для організації спільної роботи зі статтями, 

документами, таблицями, презентаціями, опитуваннями, календарями тощо. 

Одним з найважливіших і успішних інструментів реклами та PR в 

Інтернет, що мають вирішальне значення для досягнення успіху Event-

менеджменту є Social Media Marketing (SMM). Основне завдання SMM полягає 

в рекламі компанії або бренду в соціальному середовищі. Найбільш 

поширеними для всієї галузі соціальних медіа є соціальні мережі. Українська 

аудиторія Facebook постійно зростає і станом на січень 2017 року становила 

близько 7,2 млн. Численна аудиторія соціальних мереж дозволяє сучасним 
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технологіям маркетингу розробляти нові стратегії і привертати увагу до будь-

якого продукту чи бренду, у тому числі і на ринку освітніх послуг. Існуючі 

механізми сучасних соцмереж дозволяють зорієнтувати користувачів за 

географічною, соціальною, поведінковою ознакою, а так само за віком та 

інтересами. Сукупність цих механізмів дозволяє забезпечити в рамках SMM 

ефективну рекламу майбутнього заходу.  

Реклама в соціальних мережах більш ефективна, порівняно з 

традиційними способами реклами, тому, що дозволяє не тільки 

прорекламувати подію, але й розповісти докладно, в чому її особливість, а 

також одразу побачити і відстежити безпосередню реакцію Інтернет-

користувачів на майбутній захід у вигляді обговорення і коментарів, і 

виділити його фанатів і «адвокатів». 

У зв’язку з тим, що різні соціальні медіа надають різні можливості, існує 

безліч способів для розміщення реклами в соцмережах [3], [8], [9]. . 

Перерахуємо основні, але не всі способи просування в соціальних мережах. 

Перший – контентна реклама в соціальних мережах. Так само, як і 

пошукові системи, більшість соціальних мереж надають можливість 

тематичної реклами на своїх платформах. Проте цей спосіб є найбільш 

ефективним тільки при залученні відповідних спеціалістів і тому не є широко 

розповсюдженим для освітнього Event-менеджменту. 

Другий – офіційна сторінка в соцмережах. Соціальні мережі надають 

можливість організаціям завести власну офіційну (або «фан») сторінку в 

соціальній мережі. В освітньому Event-менеджменті цей спосіб є достатньо 

доступним для реалізації власними силами: адміністрація та педагоги мають 

можливість створити сторінку навчального закладу або події, оперативно 

наповнювати її цікавим контентом і змістом та розміщувати інформацію про 

важливі заходи. Таким чином, адміністрація чи педагоги мають можливість 

залучати не лише всіх учасників навчально-виховного процесу до активне 

спілкування в Інтернеті, а й інших користувачів соціальних мереж. 

При цьому треба пам’ятати, що висвітлення заходу на окремо створеній 

сторінці чи в складі сторінки навчального закладу буде добрим інструментом 

просування в соціальних мережах при дотриманні певних умов. По-перше, 

до запровадження сторінки події або анонсування її на сторінці навчального 

закладу потрібно ставитися так само серйозно, як до PR. Перед тим як 

створювати окрему сторінку події, необхідно визначитися із цільовою 

аудиторією та вподобаннями її соцмереж. 

По-друге, правильно проанонсувати подію через створення афіші, на 

якій повинен бути текст, що містить назву зустрічі, слоган і / або дату event. 

Далі необхідно розмістити ємний опис події близько 200-300 символів: що, 

де і коли відбудеться, хто буде спікером (якщо це відома людина), умови 

участі. Подальшу інформацію краще видавати дозовано в постах і відповідях 

на запитання користувачів. Якщо для події створено окрему сторінку, 

доцільним буде розмістити фотоальбом, в якому можуть бути фотографії з 

минулих заходів або просто фото спікерів / лекторів / учасників і тематичні 
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картинки з Інтернету. Можна також розміщувати короткі (1-1,5 хв) 

відеотізери, де спікери розповідатимуть про те, що чекає учасників на 

форумі, круглому столі, майстер-класі, семінарі, вебінарі чи лекції. 

По-третє, необхідно постійно рекламувати, «провокувати» на регулярні 

лайки і репости, а не лише на натискання кнопки «Я піду». Для цього можна 

анонсувати те, що чекає відвідувачів (докладний опис майстер-класу, список 

тез (про кожну тему можна написати в окремому пості), тематичні статті з 

використанням хештегів. Для підтримки інтересу можна також викладати 

афоризми і «вірусні» картинки, створювати он-лайн опитування, в тому числі 

з приводу заходу, наприклад: «Які питання з заходу для вас найбільш 

актуальні?». Залучати людей до заходу можна також через конкурси, 

розігруючи запрошення, призи, які згодом вручати безпосередньо на заході.  

По-четверте, зберігати інтерес до заходу під час і після зустрічі. Так під 

час заходу можна викладати фотографії та запрошувати аудиторію соцмереж 

задавати питання та транслювати їх прямо під час заходу, що дозволить 

підвищити лояльність учасників. Для «продовження життя» заходу та 

підвищення статусу навчального закладу, можна публікувати на стіні цікаві 

моменти, відгуки учасників, гостей та спікерів, викладати матеріали для 

скачування (презентації або відео). Підтримка «живої» розмови з тими, хто 

безпосередньо не відвідав захід, але зацікавився ним, дозволить в 

подальшому збільшити аудиторію та розсилку запрошень на наступні заходи 

засобами соціальних медіа. 

По-п’яте, для того, щоб забезпечити 100% явку всіх зацікавлених осіб, 

доцільно проводити попередню реєстрацію, розсилати приватні 

повідомлення за 1-3 доби, безпосередньо обдзвонювати гостей за 3-5 годин 

до події. Треба пам’ятати, що об’єктивну оцінку числа учасників масового 

заходу забезпечить все ж таки наявність окремої його сторінки. 

За дотримання всіх цих умов соцмережі допоможуть зібрати аудиторію 

на будь-який event і отримати від нього максимум віддачі в реальності.  

Третій – прихована реклама в соціальних мережах. Це спосіб 

неформального розміщення реклами. Спосіб один, але інструментів у нього 

безліч. Це і створення груп у соціальних мережах потенційних споживачів 

освітніх послуг. Або активна участь у житті вже створених груп. Це і 

розміщення, і використання в рекламі вірусного відео або фото. Це і активне 

пряме спілкування з Інтернет-користувачами. Крім того, розміщення 

посилань або цитат на блоги в соцмережах, дозволяє комплексно проводити 

рекламну компанію для користувачів Інтернет, використовуючи при цьому 

всі інструменти SMM. 

Для освітнього Event-менеджменту прихована реклама в соціальних 

мережах може бути дуже ефективною, але для досягнення успіху 

знадобиться значна кількість часу і величезний багаж знань, причому не 

тільки людської психології, а й конкретних правил спілкування в кожній із 

соціальних груп. Крім того, необхідно стежити за технічною підтримкою в 

кожній із соціальних медіа. Для прихованої реклами в соціальних мережах 

http://www.silradio.net/?page_id=2
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спеціальні рекламні агентства мають можливість одночасно і масово 

використовувати безліч «ботів» різних користувачів, з різних цільових 

аудиторій, і в різних соціальних мережах. 

Інформування Інтернет-користувачів про захід – не єдиний результат 

реклами в соціальних мережах. Давно минули ті часи, коли соціальні мережі 

були «закриті» для пошукових систем. Тепер більшість соціальних мереж не 

тільки відкрили вільний доступ пошуковим системам до відкритих сторінок 

користувачів, але, також, матеріали і посилання розміщені в соціальних 

мережах, враховуються пошуковими роботами для індексації запитів. 

Таким чином реклама в соціальних мережах має і хороший SEO-ефект, 

який дає стійкий і «довгограючий» результат, за рахунок отриманих 

зовнішніх посилань і переходів із соціальних мереж, тим самим піднімаючи 

основні показники офіційного сайту навчального закладу в пошукових 

системах. Дуже часто цікава інформація з соціальних мереж, а, значить, і 

прихована реклама передруковується і поширюється, як Інтернет, так і 

традиційними медіа. 

Головна відмінність прихованої реклами освітніх заходів в соціальних 

мережах від традиційної, це те, що вона більш доступніша, добре 

підлаштовується під мінливе оточення, обставини, новини та обговорення, 

що, звичайно, не можуть зробити такі традиційні маркетингові інструменти, 

як телереклама,реклама на бордах, або в ЗМІ. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розвиток зв’язків 

з громадськістю та реклами є однією зі значущих умов розвитку 

конкурентоспроможної організації. Цим пояснюється зростаючий попит на 

фахівців з проблем просування, позиціонування, функціонування іміджу 

навчального закладу і корпоративної культури організацій, розробки та 

проведення рекламних та PR-кампаній навчального закладу, які володіють 

технологіями формування іміджу та реклами. 

За рахунок збільшення проникнення Інтернету в усі сфери суспільства 

зростає число користувачів соціальних медіа і, відповідно, їх вплив на 

комунікації через персоналізацію, здійснення необмеженої інтерактивної 

комунікації, можливість брати безпосередню участь користувачів в створенні 

та передаванні медійного контенту, забезпечення максимальної швидкості 

зворотного зв’язку.  

Розглядаючи освітній Еvent-менеджмент як повний комплекс заходів по 

створенню корпоративних і масових подій в галузі освіти, до корпоративних 

подій в галузі освіти можна віднести як традиційні, так і нетрадиційні 

святкування, головною метою яких є згуртування всіх учасників навчально-

виховного процесу на рівні навчального закладу; до масових подій в галузі 

освіти можна віднести прес-конференції, симпозіуми, виставки, конкурси, а 

також традиційні і нетрадиційні науково-методичні заходи з учасниками 

навчально-виховного процесу районного, обласного, Міністерського, 

Всеукраїнського чи Міжнародного рівнів. 



  

 

252 

У процесі визначення шляхів використання соціальних медіа в 

освітньому Event-менеджменті нами розглянуто три способи просування в 

соціальних мережах: 1) контентна реклама в соціальних мережах; 2) 

офіційна сторінка в соцмережах; 3) прихована реклама в соціальних 

мережах. Дані шляхи не є повними, проте є найбільш прийнятними для 

адміністрації навчальних закладів, переважно державної форми власності 

системи дошкільної, загальноосвітньої, шкільної, позашкільної та 

професійно-технічної освіти, оскільки питання освітнього Event-

менеджменту знаходяться в компетенції відповідальних за виховну роботу. 

Проте навчання цих осіб за спеціалізацією «Управління навчальним 

закладом» не включає їх підготовку до рекламно-інформаційної діяльності, 

у тому числі і до освітнього Event-менеджменту.  

Таким чином, освітні програми з підготовки керівників навчальних 

закладів у сфері освіти і виробничого навчання потребують оновлення в 

умовах інформатизації суспільства та потребують подальшого вивчення з 

урахуванням освітнього Event-менеджменту. 
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В статье внимание сосредоточено на определении основных понятий и 

особенностей образовательного Event-менеджмента. Представлена 

классификация мероприятий и событий в учреждениях образования. 

Выделены основные пути использования социальных сетей в 

образовательном Event-менеджменте. 

Ключевые слова: событие, мероприятие, event, социальные медиа, 

социальные сети. 

 

In the article it is paid attention on the identifying of basic concepts and 

features of educational Event-management. It is given the classification of the 

activities and events in educational institutions. It is pointed on the main ways 

of using social networks in education and Event-management. 

Keywords: event, social media, social networks. 
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Олександр Мокрогуз 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 

2012-2016 РР. (З ДОСВІДУ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ) 

 

У статті висвітлюється досвід запровадження медіаосвіти в Чернігівській 

області, ініціаторами якого стали викладачі кафедри суспільних дисциплін та 

методики їх викладання. Процес впровадження медіаосвіти розглядається як 

комплекс певних заходів у навчальній і виховній роботі навчальних закладів 

області. Наведені результати проведеного педагогічного експерименту. 

Ключові слова: впровадження медіаосвіти, педагогічний експеримент, 

медіаосвітні конкурси, медіаграмотність. 

 

У травні 2010 року постановою Президії Національної академії 

педагогічних наук України була схвалена Концепція впровадження 

медіаосвіти в Україні. Ця Концепція визначала медіаосвіту як частину 

освітнього процесу, спрямовану на формування в суспільстві медіакультури, 

підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, 

кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, 

Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Одразу після прийняття Концепції медіаосвіти в Україні та Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.07.2011 № 886 «Про проведення 

всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України» 

(Чернігівщина до переліку з восьми регіонів не ввійшла) кафедра суспільних 

дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського у 2012 році на 

своєму засіданні одним із пріоритетів науково-методичної роботи обрала 

медіаосвітній напрямок, спрямувавши свої зусилля, перш за все, на 

запровадження спецкурсу «Медіаосвіта та медіаграмотність» на курсах 

підвищення кваліфікації учителів та організації дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня із медіаосвіти у загальноосвітніх навчальних 

закладах області. 

Було вирішено розпочати дослідно-експериментальну роботу на 

регіональному рівні у двох навчальних закладах. Основною метою 

експерименту, який тривав до 2016 року, було оцінити можливості 

медіаосвіти у підготовці учнів та вчителів до ефективної взаємодії із 

сучасними медіа та запровадити медіаосвітні навчальні курси у навчальних 

закладах. 

Протягом 2012 року було проведено діагностику рівня медіакультури та 

ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій. 
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Проведено анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіа 

культури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності 

дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження 

медіаосвіти в загальноосвітніх закладах. 

Загальний аналіз результатів дослідження учнівських анкет дозволив 

зробити наступні висновки: більшість підлітків проводить значний час перед 

екранами моніторів і телевізорів, не дивлячись на невпевненість у власній 

думці вони мають певні навички критичного мислення. Для такої аудиторії 

характерне надмірне захоплення розважальними можливостями медіа. 

Висновки анкетування ічителів наступні: вчителі підтримують необхідність 

запровадження медіаосвіти, педагоги прагнуть вдосконалювати навчальний 

процес з допомогою медіаосвітніх засобів, поєднання автономних і 

інтегрованих занять з учнями сьогодні найбільш ефективний шлях для 

розвитку медіаосвіти, вчителями завищується важливість «запобіжних» 

завдань медіаосвітніх занять. Впадає в очі те, що учні і батьки відзначають 

у більшості відповідей відсутність впливу батьків на формування культури 

перегляду телепередач. Батьки також не завжди знають скільки часу 

проводять перед телевізором їхні учні. Водночас, батьки володіють 

інформацією щодо використання комп’ютера їх дітьми. В той же час опитані 

батьки значною мірою розуміють важливість медіапедагогіки у сучасній 

школі (знати, аналізувати, виготовляти медіа продукцію, критично ставитись 

до медіа засобів). 

Анкетування дозволило виявити можливості, а також розставити 

акценти, які є важливими для запровадження медіаосвіти. 

Було також проведено семінари-тренінги для учителів гімназії та ліцею 

з теми експерименту (відповідно 28 та 29 грудня 2012 р.) та проведення 

семінарів, на яких розглядались наступні проблемии: «Медіаосвіта як новий 

напрямок в педагогіці», «Історичні міфи в комунікативному просторі та їх 

розвінчування через інтеграцію елементів медіаосвіти на уроках історії», 

«Маніпулятивні можливості медіа: аналіз та формування критичного 

мислення на уроках історії, української та світової літератури», «Основні 

методологічні підходи до викладання медіаосвіти узагальноосвітніх 

навчальних закладах: методика та практика», «Психологічний вплив медіа 

на свідомість підлітків та шляхи його подолання». 

В гімназії та ліцеї проведені педагогічні ради «Переваги і небезпеки 

сучасного світу інформації», на яких виступили наукові керівники 

експерименту. На засіданнях методичного об’єднання учителів предметів 

суспільно-гуманітарного напряму обговорено питання «Науково-методичні 

засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес», а на 

батьківських зборах – «Медіакультура – основна вимога до особистості 

інформаційного суспільства».  

На прикладі початку експерименту було підтверджено, що медіаосвіта 

має теоретичну і практичну (технологічну) сторони. У практичному 

медіаосвіта передбачає діяльність навчальних закладів по підготовці до 
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життя в медіасвіті. У теоретичному відношенні вона знаходиться на перетині 

педагогіки і комплексної науки про медіа. Учителі мають дізнатись і зрозуміти 

– що таке медіаосвіта і як зробити її вагомою для учнів.  

Протягом 2013-2015 рр. з’являлися нові програми, посібники і 

підручники, застосувати які у практиці викладання медіаосвіти і 

медіаграмотності було доцільно з точки зору апробації нових методик. 

Проведення такої роботи давало можливість практичної демонстрації 

переваг запровадження викладання медіаосвіти у навчально-виховну 

роботу всіх загальноосвітніх шкіл, постійної модернізації медіаосвітніх 

методик, поступового переходу від теоретичних до практико-зорієнтованих 

засад. Організатори дослідно-експериментальної роботи намагалися 

інтегрувати здобутки Козелецької гімназії №1 та Чернігівського 

інформаційно-технологічного ліцею №16 у загальноосвітній процес на 

обласному рівні шляхом поширення досвіду цих навчальних закладів через 

спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів, проведення 

спеціалізованих районних та міських семінарів, підготовку фахівців з 

медіаосвіти на обласних семінарах-тренінгах, залучення учителів суспільних 

дисциплін до участі в обласних, міжрегіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з питань медійної та інформаційної грамотності, 

підготовку нових програм, посібників та підручників з медіаосвіти, 

стимулювання зацікавленості учнів в оволодінні основами медіаграмотності 

участю в обласному конкурсі шкільних медіа тощо. 

Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес гімназії та 

ліцею розпочався на основі програми та посібника «Медіакультура», як 

факультативний курс для учнів 10-11 класів з розрахунку 1 година на 

тиждень. На уроках використовувалися інтерактивні методи навчання, ІКТ, 

методи розвитку критичного мислення, проектні технології. Мета, яку 

ставили перед собою викладачі – формування теоретичної бази знань учнів 

з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної 

взаємодії з інформацією, отриманої з медіаджерел. Як показало опитування 

учасників експерименту, найбільшу увагу учнів привернули такі теми, як 

«Мас-медіа: ефекти та впливи», «Провідні види візуальних та 

аудіовізуальних засобів комунікації», «Медіатехнології», «Реклама в медіа», 

«Психологічний захист від непотрібної візуальної інформації», «Екранна 

мова», «Медіагігієна», «Основні етапи створення фільму. Сучасні телевізійні 

жанри», «Основні формати радіо в Україні». 

Поступово в обох навчальних закладах поряд з окремим 

факультативним курсом з медіаосвіти почали освоювати методику інтеграції 

елементів медіаосвіти у викладання історії. Внесені корективи і в зміст 

медіаосвітнього курсу на основі схвалених Міністерством освіти і науки 

Навчальної програми з основ медіаграмотності для 8 (9) класів та Навчально-

методичного посібника для вчителя «Основи медіаграмотності», одним з 

розробників якого став Олександр Мокрогуз. На сьогодні медіапедагоги 

ліцею і гімназії Ігнатова Ірина та Чолобан Ірина використовують також інші 
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посібники і підручники, зокрема, «Медіакультура особистості: соціально-

психологічний підхід» за редакцією Л. А. Найдьонової і О. Т. Баришпольця, 

«Медіаосвіта та медіаграмотність», «Медіаграмотність» (автори – Сінді 

Шейбе та Фейз Рогоу), «Медіаосвіта для вчителя суспільних дисциплін» 

(Видавнича група «Основа», Харків, 2015 р., автори – Олександр Мокрогуз 

та Михайло Коропатник). 19 квітня 2016 р. на Четвертій міжнародній 

науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний 

досвід та українські перспективи» було презентовано новий посібник для 

вчителя «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін», який 

рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист 1/11-19172 від 

29.12.2015). Автором 1 – 8 розділів став Олександр Мокрогуз. Цей посібник 

на сьогодні є основою для впровадження інтегрованого курсу з медіаосвіти і 

медіаграмотності на уроках історії.  

Варто зазначити, що окремі аспекти дослідно-експериментальної роботи 

використані викладачами кафедри для підготовки розширеної програми (66 

год.) спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів 

«Медійна та інформаційна грамотність». 

Експериментальним навчальним закладам постійно надавалася 

науково-методична підтримка, на їх базі проведено спеціалізовані семінари 

для учителів суспільних дисциплін. Так, наприклад, 9 січня 2013 р. для 

учителів Козелецької гімназії №1 проведено семінар-тренінг «Формування 

медіакомпетентності та медіаобізнаності учнів старших класів шляхом 

факультативних занять та інтеграції елементів медіаосвіти у шкільні 

програми із суспільно-гуманітарних дисциплін», в рамках якого обговорені 

питання психологічного впливу медіа на свідомість підлітків та шляхи його 

подолання, медіакомпетенції учителя та учня, основних методологічних 

підходів до викладання медіаосвіти, застосування елементів медіаосвіти на 

уроках. 

Проблему «Інноваційні підходи у викладанні суспільних дисциплін: 

специфіка інформаційного суспільства» розглянуто на семінарі учителів 

історії Козелецького району у листопаді 2015 р.  

Тема «Медіаосвіта як фактор інноваційного навчання» стала предметом 

дискусії на семінарі-практикумі для учителів історії м. Чернігова, який 

відбувся 30 жовтня 2013 р. на базі інформаційно-технологічного ліцею №16. 

Учасники семінару ознайомилися із практикою впровадження медіаосвіти в 

ліцеї, прослухали та обговорили такі питання: «Головні фактори, що 

зумовлюють необхідність медіаосвіти: глобальні та національні», 

«Методологічні засади медіаосвіти», «Медіаосвіта для школярів: об’єктивна 

необхідність чи вигадка теоретиків?», «Медіаосвіта як засіб адаптації молоді 

до сучасних умов інформаційного суспільства», «Візуалізація як засіб 

навчання історії», «Маніпулятивні можливості медіа», «Навчання історії 

через використання плакатів, фотографій».  

Практичні здобутки медіапедагогів експериментальних навчальних 

закладів ставали також надбанням учителів суспільних дисциплін області 
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через районні семінари та обласні семінари-тренінги, а також виступи 

наукових керівників експерименту, представників гімназії та ліцею на 

обласних, міжрегіональних і всеукраїнських конференціях. У цьому сенсі 

можна розглядати районні семінари-практикуми з медіаосвіти у Щорському, 

Ріпкинському та Ніжинському районах, які відбулися протягом 2014 року.  

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медіаосвіта: 

європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та 

післядипломної педагогічної освіти» (Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) активну 

участь взяли учасники експерименту заступники директора Козелецької 

гімназії №1 Інна Пенська та Людмила Павленко (на сьогодні – директор 

гімназії), учитель історії Чернігівського ліцею №16 Ірина Ігнатова. 

Долучилися до виступів на конференції також учитель Козелецької ЗОШ І-

ІІІ ступенів №3 Аліна Самусь («Проблеми медіаосвіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах»), учитель історії та правознавства Козарської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Носівського району Володимир Плечистий («Фото, відео 

документалістика, художні образи та їх вплив на формування учня як 

особистості»).  

Поліпшенню змісту медіаосвітнього процесу в експериментальних 

навчальних закладах сприяли матеріали чотирьох міжнародних науково-

методичних конференцій з медійної та інформаційної грамотності 2013-2016 

рр., що відбулися за ініціативи Академії української преси, Інституту 

соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук, 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М. Т. 

Рильського НАН України, Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова та ряду міжнародних організацій.  

На останній конференції (березень 2016 р.) виступили вісім 

представників Чернігівщини. Таке представництво наочно 

продемонструвало, що проблеми впровадження медіаосвіти у навчально-

виховний процес вийшли за рамки експерименту і вимагають практичної 

підтримки з боку керівників освіти області. Як приклад такої підтримки, 

можна назвати обласні конкурси шкільних медіа, проведені відповідно до 

наказів управління освіти і науки облдержадміністрації у 2013-2014 та 2014-

2015 навчальних роках і які сприяли поширенню медіаграмотності серед 

школярів області. 

З листопада 2013 року по квітень 2014 року проходив обласний конкурс 

шкільних медіа серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних навчальних закладів, який проводився управлінням освіти і 

науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. 

Ушинського спільно з Чернігівською обласною державною 

телерадіокомпанією «Сівер-центр» та Міжнародним Благодійним Фондом 

«Академія української преси» за підтримки Чернігівської обласної організації 

Національної спілки журналістів України. 
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 Основними завданнями конкурсу були:  

 забезпечення відкритості навчально-виховного процесу, розширення 

використання шкільних засобів масової інформації, формування 

інформаційного освітнього середовища шкільної освіти;  

 спонукання учнів навчальних закладів до активного відображення у 

своїх матеріалах суспільних процесів, спрямованих на євроінтеграцію, 

розбудову демократичного, громадянського суспільства в Україні, сприяння 

відкритості діяльності навчальних закладів та розвитку взаємодії між 

учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю; 

 привернення уваги до професій, пов’язаних із виготовленням, 

розповсюдженням медіаресурсів; 

 виявлення, поширення та впровадження досвіду використання 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі навчальних закладів. 

У Конкурсі брали участь учні 5-11 класів загальноосвітніх, професійно-

технічних та позашкільних навчальних закладів. Конкурс проводиться за 

номінаціями: друкована шкільна газета; стаття у друкованих ЗМІ; інтернет-

видання; телерепортаж; фоторепортаж; радіорепортаж; соціальна реклама 

(в електронному або друкованому вигляді). 

На конкурс надійшло 119 робіт учнів і учнівських творчих колективів 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних 

закладів області з 17 районів та міст Чернігова, Ніжина, Прилук за 

номінаціями: друкована шкільна газета – 35 робіт, стаття у друкованих ЗМІ 

– 17, інтернет-видання – 6, телерепортаж – 18, фоторепортаж – 29, 

радіорепортаж – 2, соціальна реклама (в електронному або друкованому 

варіанті) – 12. Переможцями стали 42 роботи, які були нагороджені 

дипломами управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації і 

грамотами Академії української преси. 

Конкурс продемонстрував значний потенціал учнівської медіатворчості 

і зробив заявку на подальший його розвиток. Тому у 2014-2015 рр. був 

проведений 2 обласний конкурс шкільних медіа. На конкурс надійшло 65 

робіт учнів і учнівських творчих колективів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів області з 13 районів та міст Ніжина, Новгород-

Сіверського, Прилук за номінаціями: стаття у друкованих ЗМІ – 12, 

відеорепортаж – 2, фоторепортаж – 31, відеосюжет на вільну тему – 15, 

соціальна реклама – 5 робіт.  

Дані матеріали продемонстрували зростання впливу шкільних засобів 

масової інформації, поширення та впровадження досвіду використання 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі навчальних закладів, формування інформаційного 

освітнього середовища шкільної освіти, значне зростання відкритості 

діяльності навчальних закладів та взаємодії між учасниками навчально-

виховного процесу, увагу до професій, пов’язаних із виготовленням та 

поширенням медіа ресурсів. 
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Крім того в інституті післядипломної педагогічної освіти був розроблений 

медіатренінг для вчителів, які прагнули отримати знання і навички 

викладача медіаосвіти. 

Таким чином, в результаті комплексного підходу до організації і 

науково-методичного забезпечення медіаосвіти у Чернігівській області 

вдалося досягти поставлених завдань, а саме: впровадження елементів 

медіаграмотності на уроках із суспільно-гуманітарних дисциплін, проведення 

факультативних занять, організація гурткової роботи з цього напряму; 

застосування завдань, які активізують пошукову і творчу діяльність учнів 

через засоби масової комунікації, здатність ефективно взаємодіяти з мас-

медіа, готувати та розміщувати власні медіатексти; зростання якості 

підготовки до занять як учнів, так і вчителів, формування критичного 

мислення, вміння обирати корисну інформацію в медіасередовищі, відділяти 

реальність від її віртуальної симуляції, сконструйовану медіа-джерелами, 

осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю над суспільством; 

цілеспрямована підготовка учнів до вмілого і безпечного користування 

інформаційно-комунікаційними технологіями; забезпечення розуміння 

учнями соціокультурного, економічного і політичного контексту 

функціонування медіа, здатності бути носієм і передавачем медіа-культурних 

смаків і стандартів. 

Наслідки роботи по впровадженню медіаосвіти також можна оцінити 

позитивно. По-перше, учителями освоєні основи медіаграмотності, 

вироблена методика викладання медіаосвіти у шкільному курсі та 

позашкільній роботі, що знайшло практичне втілення у програмах, 

посібниках та підручниках, підготовлених науковими керівниками проекту. 

По-друге, залучені до співпраці батьки, що сприятиме позитивній соціалізації 

учнівської молоді. По-третє, застосування завдань, тестів, проведення 

дискусій, «круглих столів», рольових та інших ігор, пошук добросовісної 

інформації в мережі Інтернет, аналіз теле – та радіоконтенту, матеріалів 

друкованих ЗМІ активізували пошукову і творчу діяльність учнів, сприяли 

формуванню медіа-імунітету та критичного мислення. По-четверте, 

підвищилася якість підготовки до занять як учнів, так і вчителів. По-п’яте, 

зросла ефективність використання учасниками експерименту можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Підтвердженням запропонованих висновків слугують дані опитувань, 

проведених серед учнів та учителів напередодні експерименту і на його 

завершальному етапі. 
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Таблиця 1. Динаміка медіаобізнаності учнів 10-11 класів Козелецької 

гімназії №1 та Чернігівського інформаційно-технологічного ліцею №16 

(узагальнені) перед початком експерименту (грудень 2012 р.) та після його 

формального завершення (травень 2014 р.) 

 

Грудень 2012 р. Травень 2014 р. 

Питання Відпові
дь (%) 

Питання Відпові
дь (%) 

Три найважливіші ваші 

пріоритети при перегляді 
телепередач: 

- кінофільми 
- новини 

- розважальні шоу 
- інтелектуальні шоу 

- програми про наукові 
досягнення 

 

 
 

64,2 
100 

50 
32 

32 

Три найважливіші ваші 

пріоритети при перегляді 
телепередач: 

- кінофільми 
- новини 

- розважальні шоу 
- інтелектуальні шоу 

- програми про наукові 
досягнення 

 

 
 

60 
100 

45 
40 

35 

Три ваші пріоритети серед 

мас-медіа: 
- радіо 

- книги 
- газети і журнали 

- телебачення 
- комп’ютерні ігри 

- Інтернет 

 

 
7,1 

28,5 
71,4 

92,8 
7,1 

100 

Три ваші пріоритети серед 

мас-медіа: 
- радіо 

- книги 
- газети і журнали 

- телебачення 
- комп’ютерні ігри 

- Інтернет 

 

 
6 

28 
72 

95 
7,5 

100 

Чи завжди вам зрозумілі 
теми, що висвітлюються у 

медіа: 
- так 

- ні 

 
 

69 
31 

Чи завжди вам зрозумілі 
теми, що висвітлюються у 

медіа: 
- так 

- ні 

 
 

88 
12 

З якою метою ви 

використовуєте комп’ютер: 
- для навчання 

- для розваг 

- для спілкування у 
соціальних мережах 

- для пошуку інформації 
через Інтернет 

- для комп’ютерних ігор 
- для творчості (створення 

власної медіапрдукції: 
графіка, дизайн, кліпи тощо) 

 

 
83 

10 

96,4 
 

85,7 
 

14 
 

3,5 
 

З якою метою ви 

використовуєте комп’ютер: 
- для навчання 

- для розваг 

- для спілкування у 
соціальних мережах 

- для пошуку інформації 
через Інтернет 

- для комп’ютерних ігор 
- для творчості (створення 

власної медіапрдукції: 
графіка, дизайн, кліпи тощо) 

 

 
89 

12 

98 
 

92 
 

15 
 

10 

Чи привчали вас батьки 
дивитися телепередачі 

вибірково: 

- так 
- ні 

 
 

 

64,2 
35,8 

Чи привчали вас батьки 
дивитися телепередачі 

вибірково: 

- так 
- ні 

 
 

 

62 
38 
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Таблиця 2. Динаміка медіакомпетентності учителів Козелецької 

гімназії №1 та Чернігівського інформаційно-технологічного ліцею №16 

(узагальнені) перед початком експерименту (грудень 2012 р.) та після його 

формального завершення (травень 2014 р.) 

 

Грудень 2012 р. Травень 2014 р. 

Питання Відповідь 
(%) 

Питання Відповідь 
(%) 

Пять головних, з вашої точки 

зору, завдань медіаосвіти: 
- підготовка людей до життя 

в демократичному суспільстві 
- розвиток комунікативних 

здібностей особистості 
- розвиток критичного 

мислення 
-навчання практичним 

умінням роботи з 
медіатехнікою 

- розвиток естетичного 

сприйняття, смаку, оцінки 
естетичних якостей 

медіатекстів, розуміння 
шедеврів медіакультури 

 

 
 

85,7 
 

78,5 
71,4 

 
71,4 

 
 

42,8 

Пять головних, з вашої 

точки зору, завдань 
медіаосвіти: 

- підготовка людей до життя 
в демократичному 

суспільстві 
- розвиток комунікативних 

здібностей особистості 
- розвиток критичного 

мислення 
-навчання практичним 

умінням роботи з 

медіатехнікою 
- розвиток естетичного 

сприйняття, смаку, оцінки 
естетичних якостей 

медіатекстів, розуміння 
шедеврів медіа культури 

- розвиток здібностей до 
політичного, ідеологічного 

аналізу різних аспектів 
медіа 

- аналіз медіатекстів у 
широкому соціокультурному 

контексті з врахуванням 
таких понять, як джерело 

інформації, категорія медіа, 

технологія медіа, мова 
медіа, аудиторія медіа, 

репрезентація. 

 

 
 

85 
 

76 
77 

 
25 

 
 

35 

 
 

 
38 

(28,5) 
 

 
 

 
35 (21,4) 

 

Три найважливіші мотивації 

займатися медіаосвітою: 
- робить навчально-

виховний процес сучасним і 
цікавішим для учнів; 

- постійно отримувати нову 

інформацію; 
- підвищувати свою 

медіакультуру; 
- шукати матеріали на основі 

медіа для навчальних, 

 

 
 

100 
 

71 

 
43 

 
 

71 
 

Три найважливіші мотивації 

займатися медіаосвітою: 
- робить навчально-

виховний процес сучасним і 
цікавішим для учнів; 

- постійно отримувати нову 

інформацію; 
- підвищувати свою 

медіакультуру; 
- шукати матеріали на 

основі медіа для 

 

 
 

100 
 

65 

 
40 

 
 

75 
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наукових та дослідницьких 

цілей; 
- навчитися створювати 

медіатексти самому; 

- обирати різноманітний 
жанровий спектр 

медіатекстів 

 

7 
 

7 

навчальних, наукових та 

дослідницьких цілей; 
- навчитися створювати 

медіатексти самому; 

- обирати різноманітний 
жанровий спектр 

медіатекстів 

 

35 
 

15 

 

 Отже, на основі результатів експерименту можна запропонувати 

розпочати процес впровадження медіаосвіти у дошкільних та шкільних 

навчальних закладах як окремого предмету чи інтегрованого у дисципліни 

суспільно-гуманітарного профілю. Це нашло підтвердження у 2016-2017 н.р.  

У 19 навчальних закладах Чернігівщини (22 вчителя) в 2016/2017 

навчальному році учні будуть вивчати основи медіаграмотністі. Зокрема, 

курс для 8 (9) класу "Основи медіаграмотності", викладатиметься в 14 

школах, у 2 школах учні 5-7 класів опановуватимуть засади 

медіааграмотності; «Сходинкам до медіаграмотності» (створено АУП у 2014 

році) будуть навчатись учні другого класу в 4 школах. Курси 

викладатиметься у формі факультативу, курсів за вибором та гуртка за 

навчальними програмами рекомендованими Міносвіти і науки України. 

Такий підхід буде відповідати положенню нової редакції Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні (2016 р.) стосовно етапу поступового 

укорінення медіаосвіти та стандартизації вимог, який охоплює період з 2017 

по 2020 роки. Формування у дошкільному та шкільному середовищі медійної 

та інформаційної грамотності, що визнано однією з десяти ключових 

компетентностей Нової української школи. дозволить суттєво скорегувати 

завдання освіти в цілому. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:  

 

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_

vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/  

 

В статье освещается опыт внедрения медиаобразования в Черниговской 

области, инициаторами которого стали преподаватели кафедры 

общественных дисциплин и методики их преподавания. Процесс внедрения 

медиаобразования рассматривается как комплекс определенных 

мероприятий в учебной и воспитательной работе школ области. Приведены 

результаты проведенного педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: внедрение медиаобразования, педагогический 

эксперимент, медиаобразовательные конкурсы, медиаграмотность. 
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The article highlights the experience of introduction of mediaeducation in 

the Chernihiv region, the initiators of which were teachers of the faculty of social 

sciences and their teaching techniques. The process of integration of the media 

is seen as a set of specific activities in the academic and educational work of 

schools in the area. Are given in the article results of pedagogical experiment. 

Key words: the introduction of media education, pedagogical experiment, 

media education competitions, medialiteracy. 
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Світлана Рубан 

 

МЕДІАОСВІТА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Стаття розкриває систему впровадження медіаосвіти в навчальному 

закладі, її роль в реалізації медіаорієнтаційної функції освітнього процесу в 

цілому. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіаімунітет, 

медіатворчість, медіакультура, інтеграція медіаосвіти, веб-портфоліо. 

 

Пріоритетною метою колегіуму є формування особистості, яка прагне до 

постійного самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення і 

самоактуалізації, яка вміє критично мислити, працювати в команді, 

розв’язувати проблеми; уміє вчитися і досягати успіху впродовж всього 

життя, бути конкурентоспроможною в умовах соціальних змін; особистість з 

високим енергопотенціалом, яка уміє планувати стратегію творчого пошуку, 

визначати своє життєве кредо, дбайливо ставитися до свого здоров’я та 

часу; виховувати гідного громадянина України.  

Найбільше багатство та гордість навчального закладу – це його учні та 

педагогічний колектив. Кожного року колегіум має багато переможців ІІІ, ІV 

етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсу – захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, різних конкурсів, змагань обласного та 

всеукраїнського рівнів. Девіз Чернігівського колегіуму №11 – «Навчити 

сьогодні, як бути успішним завтра». 

 Інноваційна культура колегіуму напрацьовується учасниками 

навчально-виховного процесу, має позитивну динаміку та результати. 

Культура навчального закладу формується внаслідок взаємодії учнів, 

вчителів, батьків та адаптується до потреб громади, суспільства та держави. 

Велику роль у створенні інноваційної культури колегіуму відіграє 

медіаосвіта, яка готує молодь до повноцінної, плідної життєдіяльності в 

інформатизованому суспільстві, формує медіакультуру учнів, педагогічних 

працівників, удосконалює управління навчально-виховним процесом. 

Медіакультура учасників навчально-виховного процесу в першу чергу 

впливає на формування взаємовідносин у колегіумі, на реалізацію 

медіаорієнтаційної функції освітнього процесу в цілому, забезпечує як 

захищеність так і продуктивність особистості в світі медіа. 

Педагоги навчального закладу на своїх уроках, у позаурочній діяльності 

формують в учнів критичне мислення, медіаімунітет, здатність до 

медіатворчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, 

реалізації життєвих завдань, візуальної медіакультури, культури 

комунікативної поведінки в Інтернеті, розвивають комунікативні здібності 

учнів. 



  

 

266 

У колегіумі відпрацьовано систему формування в учнів медіакультури, 

через використання шкільної медіаосвіти: використання медіадидактики в 

межах існуючих предметів; проведення інтернет-уроків, конференцій, 

«круглих столів»; створення електронних підручників, довідників, збірників, 

газет, електронної бібліотеки; створення умов для дистанційного навчання; 

розробляння учительських та учнівських засобів навчального призначення. 

Позаурочна медіаосвіта в навчальному закладі формує в учнів 

медіакультуру через різноманітні виховні заходи: роботу театральних студій, 

клубу «Ерудит», «Євроклубу», діяльність колегіумних дитячих організацій, 

учнівського самоврядування, роботу Зразкового музею «Історія школи», 

реалізацію проектів: «Я – патріот України», «Школа сприяння здоров’ю», 

«Здорова нація – здорова дитина», «Золотий Олімп колегіуму», «Віват 

інтелект», «Удосконалення навчально-виховного процесу через роботу 

учнівського самоврядування», «Я – волонтер», «Колегіум у європейській 

освіті», «Крок до зірок», «Спорт і колегіїсти». Особливу роль у виховній 

роботі відіграє медіаосвіта засобами медіа (навчальні, інформативно-

аналітичні програми та медіа-проекти). 

Колегіум має досвід роботи по формуванню медіакультури батьків через 

роботу громадських шкіл для батьків на паралелях класів, сайтів колегіуму, 

соціально-психологічної служби, бібліотеки, газети «Голос колегіуму». 

Отже, свої функції медіаосвіта здійснює в навчально-виховному процесі 

у формах інтеграції в різні навчальні дисципліни, медіаосвітні факультативи, 

гуртки і студії, відповідно зорієнтованих форм позашкільної роботи тощо. Усі 

вони мають право на існування і відіграють свою позитивну роль. Проте 

основою медіаосвіти у колегіумі став спеціальний курс «Основи 

медіаграмотності» для учнів 6 -10 класів. Практичні роботи, які виконують 

учні під час вивчення курсу «Основи медіаграмотності» формують уміння 

учнів відрізняти види медіа за їх ознаками, розуміти специфіку жанру і виду 

медіатексту; аналізувати маніпулятивні можливості друкованих ЗМІ, 

реклами; аналізувати процес створення телепродукції для різних типів 

аудиторій; розпізнавати засоби комунікації та знаходити інформацію в 

мережі Інтернет. Курс дозволяє використовувати набуті знання для 

практичної діяльності, готує учнів до самостійного життя, навчає критично 

використовувати інформаційні ресурси, запропоновані мас-медіа; 

користуватися інформаційно-комп’ютерними технологіями; відпрацьовувати 

відповідні стратегії для підвищення власного освітнього рівня. 

З метою розвитку і поширення шкільної медіаосвіти, активізації 

позакласних форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування 

традиційними стали в колегіумі відеоконкурси «Як я провів літо» для учнів 

5-11 класів за номінаціями «Я знімаю літо», «Відеорепортаж», «Вільна тема», 

«Соціальна реклама» (хронометраж фільмів до 10 хвилин). Такі 

відеоконкурси були проведені до 75-річчя заснування навчального закладу, 

до 120-річчя з дня народження О.П.Довженка, до відзначення 150-річчя з 

дня народження М.Грушевського, до Дня Соборності України. Особливу 
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активність учні виявили при проведенні відеоконкурсу на тему: «2016 рік – 

рік англійської мови» та «2016 рік – Рік Державності». У 2017р. відеоконкурс 

буде проходити на тему «Історія Української революції 1917-1921р.р. на 

теренах Чернігівщини». 

У навчальному закладі розроблене Положення про проведення 

відеоконкурсу, де вказуються умови та строки проведення Конкурсу, вимоги 

до конкурсних робіт, умови визначення переможців та їх нагородження. За 

Положенням журі проводить оцінювання відповідно до критеріїв (у відсотках 

до загальної оцінки):  

-  актуальність роботи відповідно до завдань конкурсу – 30%; 

-  самостійність, творчість та оригінальність підходу, відповідність 

заявленій номінації – 35%; 

-  рівень технічного виконання та подання – 35%. 

За результатами Конкурсу переможці і лауреати нагороджуються 

дипломами колегіуму і готується ряд програм з переможцями конкурсу. 

Оргкомітет організовує інтернет-голосування з метою визначення 

переможця в категорії «Приз глядацьких симпатій». 

 Такі відеоконкурси сприяють формуванню освітнього середовища 

шкільної освіти; спонукають учнів до активного відображення у своїх 

матеріалах суспільних процесів, спрямованих на євроінтеграцію, розбудову 

демократичного, громадянського суспільства в Україні; сприяють 

приверненню уваги до професій пов’язаних з виготовленням, 

розповсюдженням медіаресурсів; виявленню, поширенню та впровадженню 

досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі колегіуму. 

Сучасна медіаосвіта тісно пов`язана з впровадженням інформаційно-

комунікативних технологій в навчально-виховний процес з метою 

підвищення якості освіти. Саме педагогам належить ключова роль у 

здійсненні навчально-виховного процесу, адже завдяки їхній діяльності 

відбувається становлення громадянина як особистості та фахівця, 

зміцнюється інтелектуальний і духовний потенціал нації. Йому має бути 

властива потреба до засвоєння інноваційних технологій, опанування 

інформації з інноваційного фонду в освіті, відкритість новому досвідові. 

Сучасний педагог повинен визначати перспективи власного подальшого 

професійного зростання. З цією метою було запропоновано кожному 

педагогу створити власний блог як сучасну форму індивідуальної роботи 

педагога з узагальнення методичних і фахових напрацювань. 

Персональний професійний сайт або блог педагога, який завдяки своїй 

глобальній доступності є його веб-портфоліо. Педагоги діляться своїми 

досягненнями, напрацюваннями, обмінюються досвідом, тобто вони 

організовують мережеву співпрацю і навчають цього своїх учнів. 

Використовуючи власний сайт або блог, педагог має змогу викладати в 

мережу власний матеріал, забезпечувати їх мультимедійність та 
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інтерактивність засобами сучасних веб-технологій, може ділитися з кожним 

методичними розробками та власними знахідками. 

Свої напрацювання у вигляді веб-портфоліо педагог може 

демонструвати атестаційній комісії, науково-методичній раді, методичній 

комісії, педагогічній раді, що буде свідчити про його високий професійний 

рівень. Слід відмітити, що деякі вчителі не лише описують власний досвід, а 

й створюють покрокові алгоритми для відвідувачів свого веб-портфоліо. 

Педагог може надавати доступ до своєї інформації учням, що сприятиме 

розвитку в учнів комунікабельності, вміння орієнтуватися в інформаційному 

просторі, навичок самостійного навчання, креативності мислення. 

Для педагога мотивацією до подальшого професійного вдосконалення 

будуть відгуки відвідувачів ресурсу щодо актуальності й корисності 

розміщеного на персональному сайті контенту. 

Матеріали веб-портфоліо стають корисними для адміністрації 

навчального закладу під час складання каталогу педагогічного досвіду, 

публікацій, моніторингу досягнення педагога і його учнів тощо. 

Створення інформаційних веб-ресурсів учасників навчального процесу, 

як правило уособлюється в діяльності колегіумного сайту, сайтів бібліотеки, 

методичного кабінету, методичних комісій. 

Блог методичної комісії містить: 

 нормативно-правові документи, якими керуються педагоги у своїй 

діяльності; 

 положення про роботу методичної комісії; 

 аналіз роботи методичної комісії за минулий рік, план роботи на 

навчальний рік; 

 портфоліо вчителів методичної комісії ; 

 методичні рекомендації щодо організації роботи методичної комісії; 

 планування самоосвітньої роботи; 

 інформація для учнів, колег, батьків; 

 пропагування досвіду роботи методичної комісії в цілому 

(публікації, методичні виступи, розробки, рекомендації); 

 успіхи та досягнення педагогів; 

 фото- та відеоматеріали. 

Медіаосвіта це процес розвитку й саморозвитку особистості на 

матеріалах та за допомогою засобів масової інформації, що покликані 

формувати культуру комунікації, вміння усвідомлено сприймати критичне 

мислення, інтерпретувати медіаконтексти з метою розширення загальних, 

соціокультурних та професійних знань, комунікативних та творчих 

здібностей. Медіаосвіта є необхідною передумовою встановлення 

раціональних, комунікаційних взаємозв’язків між суб’єктами комунікації й 

виступає як дієвий чинник модернізації освіти в контексті приєднання 

України до європейського освітнього простору. 

 

 



  

 

269 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: *навч. посібник +  

/ І.М. Дичківська. –К.: Академвидав, 2004. – 352 с.  

6. Задорожна І.Т. Медіаосвіта / І.Т. Задорожна, Т.В. Кузнецова // 

Енциклопедія освіти / *гол. ред. В.Г. Кремень+. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 523 с.  

7. Казаков Ю. М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів: автореф. дис. 

8. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.03.04 «Теорія і 

методика професійної освіти» / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 21 

с. 

9. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні //Освіта. – 2010 – 7-14 

липня С. 3-4. 

10. Литвин А. Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості 

професійної підготовки [Електронний ресурс]. –  

11. URL 

:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2009_4/Lytvyn.htm. 

12. Мокрогуз О. Медіаосвіта в контексті сучасного навчання 

суспільствознавчих дисциплін // Історія і суспільствознавство в 

школах України, № 6/214 С. 18-28. 

13. Онкович Г. В. Технології медіаосвіти / Г. В. Онкович // Вища освіта 

України; тем. вип. «Вища освіта України у 

14. контексті інтеграції до європейського освітнього простору : 

моніторинг якості освіти ». – 2007. – Т. 5 (додаток 3). –С. 357–363. 

15. Слюсаревський М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на 

виклики інформаційної доби// Всеукраїнський науково-практичний 

журнал Директор школи, ліцею, гімназії № 4/2013 С.19-28. 

 

Стаття раскрывается система внедрения медиаобразовния в учебном 

заведени, роль медиаобразования в реализаци медиаориентационной 

функции образовательнго процесса в целом. 

Ключевые слова: медиабразования, медиаграмотность, медиимунтет, 

медиатворчества, медиакультура, интеграция медиаобразования, веб-

портфолио. 

 

The article discloses introduction of a system of media education in the 

school and its role in implementing mediaoriyentatsiynoyi function of the 

educational process as a whole. 

Key words: media education, media literacy, media imunitet, media 

criativity, media culture, the integration of media education, Web Portfolio. 
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Світлана Саврій  

 

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ МЕДІАЗАСОБАМИ  

 

Хто володіє інформацією, той володіє світом. 

Натан Ротшильд 

 

У статті висвітлено нові аспекти інноваційної діяльності методичної 

служби із використанням сучасних медіа засобів. У статті подано особливості 

та переваги функціонування мережевих педагогічних спільнот з метою 

забезпечення ефективної системи інноваційного методичного сервісу. 

Основна увага приділяється аналізу переваг освітянської інтернет-газети.  

Ключові слова: інтернет-газета, інтернет-сервіс, хмарні технології, 

мережева взаємодія. 

 

Проблема створення інформаційно-освітнього медіапростору важлива і 

актуальна у сучасному вимірі акме-майстерності кожного педагога. 

Інтеграція медіаосвіти в методичний простір загальноосвітніх навчальних 

закладів зумовлена необхідністю розвантажити освітян від паперової рутини 

та забезпечити віртуальну взаємодію, обмін досвідом через мобільність і 

доступність різнобічної інформації. Важливо, що у використанні медіазасобів 

немає готових рецептів: можна досліджувати, вивчати нові можливості, 

експериментувати, і головне – забезпечувати ефективну систему 

мережевого методичного сервісу. 

Цікавим та корисним медіазасобом в управлінській, методичній та 

педагогічній діяльності освітян Віньковеччини є районна інтернет-газета 

«Методичні діалоги». Призначення блогу – розвивати та презентувати 

управлінський досвід, творчість педагогів та учнів, обмінюватися 

методичними знахідками, обговорювати актуальні освітянські ідеї, 

релаксувати, формувати професійну мобільність, бажання постійно 

самовдосконалюватися. Поштовхом та мотивуючим стимулом для організації 

фахового видання стало запровадження, за ініціативи ХОІППО, хмарного 

сервісу в методичний простір районних методичних кабінетів.  

Віньковецький районний методичний кабінет відразу зрозумів, що 

основною функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, 

що потребують віддаленої обробки даних. Важливо, що доступ до хмарного 

середовища дає можливість зберігати всі свої файли будь-якого формату та 

обсягу в безпеці і працювати з ними на будь-якому пристрої: чи то смартфон, 

чи планшет або комп’ютер. Зручно й те, що легко можна запросити інших 

переглядати й завантажувати вибрані вами файли та спільно працювати з 

ними (за наявності доступу до мережі Інтернет). Проаналізували, що у 

«хмарі» підтримуються три основних види діяльності: 
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комунікація – процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, 

емоціями) між двома або більше особами; 

колаборація – процес спільної діяльності в освітній сфері, при якому 

відбувається обмін знаннями, навчання і досягнення згоди; 

кооперація – співробітництво, взаємозв´язок освітян в методичній, 

управлінській та педагогічній діяльності. 

ФОРМАТ ГАЗЕТИ 

Газета «Методичні діалоги» представлена блогом  

http://metoddialogu.blogspot.com/ 

Матеріал ранжований на сторінки відповідно до напрямків 

управлінсько-методичної роботи, потреб і запитів педагогів: «Нормативна 

тека», «Керівнику на замітку», «Блокнот методиста», «Тека методичних 

заходів» тощо. 

Автором газети стає той освітянин, який має власний аккаунт Google та 

вміє користуватися сервісами Google. Публікація створюється безпосередньо 

на блозі, або текстові документи, проекти, малюнки, аудіо, фото- відео- 

матеріали, портфоліо завантажуються у хмарне сховище Google Drive або 

OneDrive. Поряд з цим офісний пакет зазначених вище хмарних сервісів 

дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, 

малюнки, форми тощо, що дає можливість швидко одержати узагальнену 

інформацію чи укомплектувати електронну базу даних.  

МЕХАНІЗМ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇЇ 

Публікації, які розміщують методисти, керівники, вчителі і дошкільники 

відповідно до запропонованої тези тижня чи місяця, є доступними для всіх 

читачів інтернет-газети у форматі перегляду, скачування, обговорення-

коментування. Відбувається віртуальний обмін досвідом, думками, 

проблемами та професійними поглядами. Відтак, розгортається діалог в 

режимі «колега-колезі», «методист-методисту», «завуч-завучу», «директор-

директору», «психолог-психологу. Цінно й те, що методичний сервіс можна 

забезпечити через віртуальне наставництво, управлінський супровід та 

моніторинг.  

ПЕРЕВАГИ ВІРТУАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ 

• Зникає потреба у одночасній присутності педагогів в одному місці. 

• Учителі мають вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному 

просторі та право вибору потрібного матеріалу для самоосвіти і 

вдосконалення своєї фахової, методичної і професійної майстерності. 

• Стають доступними досягнення окремих вчителів та загальноосвітніх 

навчальних закладів для усієї освітянської спільноти. 

• Є можливість обмінюватися досвідом в необмеженому просторі і часі. 

• Можна проводити дистанційні наради, семінари, конкурси; вітати колег 

і релаксувати. 

• Спрощується процедура проведення моніторингу якості освіти, 

методичної діяльності. 

http://metoddialogu.blogspot.com/
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І головне: ми можемо забезпечити мережеву взаємодію між сервісною 

послугою методиста, керівника загальноосвітнього навчального закладу та 

самоосвітньою діяльність кожного педагога. 

Цікавою та зручною у методичній роботі з педагогами є одна із хмарних 

методичних підпорок технології Скаффолдингу – web-сервіс – віртуальна 

стіна Padlet.com https://ru.padlet.com/savriys1/h9heytkldurh . Продуктивно 

використовуємо зазначений сервіс як інструмент взаємодії під час проектної 

діяльності, як простір для розміщення методичних рекомендацій, як 

середовище для обміну досвідом, як засіб моніторингу та актуалізації 

проблеми перед проведенням методичних заходів, як рефлексію та як 

зворотній відгомін після проведених методичних заходів. 

Мережева управлінсько-методична блогосфера 

Портал «ВЕКТОРИ МЕНЕДЖМЕНТУ» розміщений на блозі районної 

інтернет-газети "Методичні діалоги": 

http://metoddialogu.blogspot.com/p/blog-page_37.html 

Функціонування порталу "Вектори менеджменту" забезпечує мережеву 

взаємодію між усіма категоріями педагогічних працівників є ефективним і 

зручним медіасервісом в управлінській, методичній та самоосвітній 

діяльності сучасного, прогресивного, інноваційного, творчого, ІКТ-

компетентного освітянина. 

Висновки. Мережева взаємодія на сторінках інтернет-газети 

«Методичні діалоги» дає можливість визначити сильні і слабкі сторони в 

роботі районної методичної служби, визначити рівень ІКТ-компетентності 

педагогів, мотивувати їх до самоосвіти, виявити проблеми в освітянській 

галузі та СПІЛЬНО накреслити шляхи розв’язання. 

Ми відчули! 

Медіасервіси в даний час стали основним засобом спілкування; 

підтримки та розвитку соціальних контактів педагогів, спільного пошуку, 

зберігання, редагування та класифікації інформації; творчої діяльності 

мережевого характеру, вдосконалення медіаграмотності. 

Ми переконані! 

Упровадження віртуальних форм методичної роботи створює реальні 

можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний 

доступ до необхідної інформації в будь-який час робить самоосвітню 

діяльність вчителів більш ефективною. 

Ми знаємо! 

Медіазасоби в освіті – це зручно, сучасно, ефективно! 

 

В статье освещены новые аспекты инновационной деятельности 

методической службы с использованием современных медиасредств. В 

статье представлены особенности и преимущества функционирования 

сетевых педагогических сообществ из целью обеспечения эффективной 

системы инновационного методического сервиса. Основное внимание 

уделяется анализу преимуществ образовательной интернет-газеты. 

https://ru.padlet.com/savriys1/h9heytkldurh
http://metoddialogu.blogspot.com/p/blog-page_37.html
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The article highlights new aspects of innovation Methodical services using 

modern media tools. The article features and advantages of the network 

functioning educational communities in order to ensure an effective system of 

innovation Methodical service. The focus is on analyzing the educational benefits 

of online newspapers. 

Key words: online newspaper, online services, cloud technology, network 

interaction. 
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Тетяна Челомбітько 

 

МЕДІАОСВІТА ЯК АКТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ 

НОВОЇ ШКОЛИ 

 

В статті пропонується розглянути медіаосвіту як одну зі складових нової 

школи, приведено теоретичне обґрунтування та деякі практичні наробки з 

впровадження медіаосвіти в шкільну практику. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура, медіапродукт, медіаполе, 

медіасприймання, нова українська школа. 

 

Бурхливий розвиток електронних технологій, широке впровадження 

інтерактивних систем комунікації, мультимедійних навчальних програм 

спричинив відчутні трансформації у вихованні, культурі, як позитивні, так і 

негативні, майже повну зміну матриць свідомості, ціннісних систем і 

мислення, сприйняття довколишнього світу. Особливо це стосується юного 

покоління, учнівської та студентської молоді, а загалом кожної людини, адже 

вона, майже з перших хвилин свого свідомого життя, опиняється в центрі 

медіаполя і не врахувати такі виклики сучасності було б великою хибою [1, 

c. 5]. 

Не припускатися подібних похибок дозволяє саме впровадження 

медіаосвіти в шкільну практику. Базовими цілями медіаосвіти стають 

розвиток комунікативних здібностей учнів, формування критичного 

мислення; навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального 

образу у вербальну знакову систему; оцінювання якості інформації, 

вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з мас-медіа; 

підвищення загальнокультурного рівня особистості [1, c. 14]. 

Актуальність медіаосвіти визначається також положеннями Концепції 

«нової школи», де окреслено вимоги до особистості учня та вчителя як до 

креативних, поінформованих постатей, відкритих новаторським ідеям та 

здатних відповідати викликам сьогодення. «Метою повної загальної 

середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності. Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і 

патріоти, здатні до ризику та інновацій, ось хто поведе українську економіку 

вперед у xxi століття» [2]. 

Сьогодні часто можна почути й прочитати, що дітей ХХІ століття 

навчають педагоги ХХ століття, які діють за усталеними шаблонами, не 

здатні до використання інноваційної педагогіки. Не можемо погодитись, що 

всі педагоги саме такі. Навіть ті, яких вважають «старожилами в освіті», 
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залишаються «учнями», яким необхідно постійно знаходити цікаві рішення 

давно розв’язаних задач. 

Тому ми долучилися до медіаосвіти як складової компоненти нової 

школи, над розбудовою якої працює нині Україна. Медіаосвіта ґрунтується 

на інноваційній педагогіці, «визначальною рисою якої є взаєморозуміння, 

взаємоповага, творче співробітництво, використання особистісного діалогу  

як домінантної форми навчального спілкування, обміну думками,  

враженнями, моделювання життєвих ситуацій, самоаналізу, самооцінки, 

самопізнання» [1, c. 16]. 

У процесі викладання основ медіаграмотності застосовуються 

різноманітні методи та форми, що відповідають принципам та особливостям 

цього курсу, інтегрованого в предмети шкільної програми. Враховуючи, що 

однією з таких особливостей є засвоєння навчального матеріалу шляхом 

практичної діяльності учнів, ми використовуємо розвиваючі методи, надаючи 

їм перевагу над репродуктивними. Це передбачає поєднання 

індивідуальних, групових та фронтальних форм роботи, застосування як 

традиційних, так й інноваційних, зокрема інтерактивних, методів навчання. 

Завдяки цьому учні будуть уміти використовувати набуті знання на практиці. 

Слушно зауважує Череповська Н.І., говорячи, що «головною метою 

медіаосвіти є формування медіакультури особистості в середовищі значущих 

для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів, 

місцевих громад тощо) [4, с. 109]. Здатність до медіатворчості дозволяє 

особистості компетентно самовиражатися та реалізувати свої життєві 

завдання, покращувати якість міжособової комунікації, приязності 

соціального середовища» [4, с. 110]. 

Продуктивна мотивація є одним із принципів медіаосвіти, що дозволяє 

учневі створювати власний медіапродукт з метою його подальшого 

використання в спільноті, на фестивалях, конкурсах тощо [4, с. 111]. Творчі 

завдання з медіаосвіти направлені також на розвиток творчого 

медіасприймання та мислення, заохочують учнів використовувати кілька 

засобів вираження (зображення, звук, слово) та допомагають їм визначити, 

за допомогою якого із засобів вони наймовірніше досягнуть своєї мети. 

Ця діяльність дозволяє не тільки учням, а й учителям відчути 

задоволення від процесу навчання, вдихнути нове життя у застарілі заняття. 

Жодна річ так не розпалює пристрасть у вчителів, як учні, що залучаються 

до того, що вони вчать. 

Ми іще у 2005 році розпочали вивчення основних засад проектної 

діяльності учнів та впроваджували їх на основі мультимедійних презентацій. 

Згодом набули досвід роботи в групах над короткостроковими й 

довгостроковими проектами за різними темами з літератури, тому були 

«готові» до подальшого розвитку учнівського й учительського потенціалу. 

Така нагода випала нам, і у 2013 році охоче приєдналися до Регіонального 

експерименту з впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх середніх 
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закладах Харківської області під егідою Академії української преси та 

Комунального закладу «Харківська академія неперервної освіти». 

Навесні 2013 року перші наші досягнення в цій галузі отримали 

визнання і винагороду VI Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані 

діти України». Із чотирьох представлених робіт дві були безпосередньо 

пов’язані з медіакультурою: мультфільм Рибіної Дарини «Дива природи» та 

відеоесе Браславської Єлизавети «Мне имя – Марина». Проект Браславської 

Є. став фіналістом і дипломантом Міжнародного кінофестивалю «Дитятко-

2013». 

Окрім цього, у 2014-2015 навчальному році десятикласники створили в 

подарунок школярам початкової ступені гімназії відеофільм про Святого 

Миколая, який було презентовано під час Різдвяних зустрічей на фестивалі 

Зимових свят. Метою цього заходу було ознайомлення гімназистів із 

корінням народних традицій та обрядів, що, у свою чергу, дало змогу 

використати творчі доробки старшокласників як ефективний медіазасіб у 

шефській роботі. 

Медіапроекти учнів, безумовно, являють собою потужне мотиваційне 

підґрунтя для зацікавлення літературою. Саме після перегляду фільму за 

новелою Гі де Мопассана «Пишка», створеного десятикласниками до уроку 

позакласного читання, усіма учнями класу було прочитано цей твір. Такі 

проекти непоодинокі, що надихає на подальшу творчість [3, с. 181]. 

Новим кроком на шляху впровадження медіаосвіти було створення 

ученицею 6 класу Рибіною Д. короткометражних мультфільмів «Німецька 

граматика очима дитини». Ця робота отримала першу премію на 

Всеукраїнському конкурсі «Весела наука» у 2015-2016 навчальному році. 

Потім було відеоесе «Маленькі шедеври про вічне» за віршами І.С. Тургенєва 

у прозі, створене одинадцятикласниками в рамках міського конкурсу 

«Знавців російської мови» на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Відповідаючи на виклики розбудови нової школи у галузі вивчення 

другої іноземної мови, ми разом із учнями 8-10 класів вирішили питання 

подолання страху, а іноді небажання займатися самопідготовкою з німецької 

мови за рахунок створення кожним учнем індивідуальної відеовізитівки. Ці 

проекти викликали велику зацікавленість старшокласників. Учні, не боячись 

припустися помилок, сміливо відзняли відеоматеріал, коментуючи його 

німецькою мовою. Потім під час уроків вони презентували свої проекти, 

робили слушні зауваження один одному та виправляли помилки у 

мовленнєвому оформленні, оцінюючи доброзичливо, критично й водночас 

об`єктивно, як це завжди відбувається між рівними учасниками творчого 

процесу. 

Сповнені ентузіазму та окрилені успіхом, десятикласники вирішили 

відзняти мультфільми німецькою мовою для школярів, яки тільки починають 

вивчати другу іноземну. В основу було покладено сюжети коміксів, 

розроблені авторами аутентичних німецьких підручників. Слів у цих фільмах 

небагато, але слід брати до уваги, що підготували їх учні гуманітарного 
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класу, які вивчати німецьку почали лише цього навчального року, і ролі, до 

того ж, виконували та озвучували самі. Успіх мультфільмів серед 

п`ятикласників був значний, багато хто з глядачів і сам захотів створити 

власний медіапродукт, який потім може допомагати іншим дітям у вивченні 

німецької мови. 

Ми намагаємося заохочувати учнів аналізувати свої й інші роботи через 

призму ключових запитань, задумуватися над їхньою власною метою, 

аудиторією, наявними методами та потенційним впливом на глядачів і самих 

авторів. 

Отже, можна зробити висновок, що медіаосвіта дає змогу середній школі 

вирівняти дисбаланс у розвитку дітей, закласти світогляд учня, сформувати 

особистість, її громадянську позицію та моральні якості, заохотити людину 

навчатися впродовж життя, на чому саме й акцентує увагу Концепція 

розвитку нової школи. 
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В статье предлагается рассмотреть медиаобразование как одну из 

составляющих новой школы, приведено торетическое обоснование и 

некоторые практические наработки по внедрению медиаобразования в 

школьную практику. 

Ключевые слова: медиаграмотность, медиакультура, медиапродукт, 

медиаполе, медиавосприятие, новая украинская школа. 

 

In this study, the mediaeducation is proposed to be considered as a 

constituent of novel school. Theoretical substantiation of implementation of the 
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mediaeducation in secondary school is presented. Examples of the above 

implementation is presented as well. 

Key words: mediaeducation, mediaculture, mediaproduct, mediafield, 

mediaperception, Novel Ukrainian School. 
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Ірина Шепенюк 

 

МЕДІАБЕЗПЕКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті досліджується питання формування здоров’язбережувального 

середовища у загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, 

розглядаються актуальні проблеми збереження та зміцнення здоров’я 

учасників навчально-виховного процесу, акцентується увага на необхідності 

формування медіабезпеки та медіакультури сучасних школярів 

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальне освітнє середовище, 

здоров’язбережувальна технологія, медіабезпека, медіакультура. 

 

Медіа сьогодні посідають одне з 

перших місць за рівнем споживання і 

популярності серед дітей дошкільного та 

шкільного віку і є комплексним засобом 

освоєння навколишнього світу, 

відіграють величезну роль у вихованні, 

освіті, культурному розвитку наших 

дітей, беруть активну участь у процесах 

управління, у формуванні громадської 

думки.  

А. Немирич 

 

У ХХІ столітті знання та інформація є визначальними факторами 

розвитку сучасного суспільства. Характерними рисами інформаційного 

суспільства є: 

 збільшення ролі інформації і знань у технологічній, соціальній, 

політичній, економічній та культурній сферах життя; 

 інтенсивний розвиток засобів для збереження, відтворення, розподілу 

і використання інформації; 

 створення глобального інформаційного простору; 

 посилення впливу засобів масової інформації. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства на здоров’я учнівської 

молоді впливає багато чинників, дія яких раніше була значно меншою. 

Протягом останніх десятиліть зберігається негативна тенденція зниження 

рівня здоров`я дітей та підлітків. Щорічно рівень захворюваності за 

зверненнями зростає на 2 – 4%. Змінились і хвороби у дитячому і 

підлітковому віці. Соціальні зміни призвели до нових проблем у стані 

здоров`я школярів. Йдеться, зокрема, про зниження фізичного і підвищення 

нервово-психічного навантаження, інформаційне перевантаження, стрімке 

поширення серед молоді шкідливих звичок. Вирішення цих проблем – 
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завдання лікарів, а попередження їх – місія батьків та школи. Більшість 

сучасних фахівців, які досліджують зазначену проблему, схиляються до 

думки, що ідеальним середовищем для збереження і зміцнення здоров`я 

дитини є навчальний заклад, в якому вона перебуває 7 – 8 годин на добу.  

Причини зростання захворюваності школярів традиційно пов’язують із 

недоліками у системі освіти (невідповідність навчальних програм віковим 

особливостям учнів, навчальні перевантаження тощо). Проте, необхідно 

враховувати той факт, що найбільш поширеними видом діяльності сучасних 

дітей та підлітків є користування засобами масової інформації, зокрема, 

соціальними, що, на нашу думку, є головним фактором впливу на здоров’я 

сучасного школяра. Серйозною проблемою є те, що за рахунок часу, 

проведеного біля екрана комп’ютера чи телевізора, зменшується час 

фізичної активності, в той же час здійснюється суттєвий негативний вплив 

на функціональні системи організму (зорова, опорно-рухова та ін.), що є 

причиною більшості захворювань. Саме тому мета нашої статті – визначити 

необхідні складові створення здоров’язбережувального освітнього простору 

навчального закладу в умовах інформаційного суспільства.  

Здоров'язбережувальний освітній простір є результатом спільних зусиль 

усіх учасників навчально-виховного процесу (педагоги, учні, батьки), де 

провідна роль належить учителю, який має високий рівень теоретичної та 

практичної підготовки для ефективного впровадження 

здоров'язбережувальних технологій, а саме:  

 створення антистресового освітнього середовища й атмосфери 

доброзичливості; 

 творчий характер освітнього процесу; 

 забезпечення мотивації освітньої діяльності; 

 раціональна організація рухової активності; 

 забезпечення адекватного відновлення сил (чергування видів 

діяльності тощо). 

Здоров'язбережувальні освітні технології в навчально-виховному 

процесі розглядаються в працях багатьох авторів. Зокрема, теоретичні й 

методологічні засади використання здоров'язбережувальні технології у 

роботі учителя та школи розкриті у публікаціях В. П. Горащука, М. К. 

Смирнова, І. В. Чупахи [1, 4, 5]. Виокремлені авторами типи 

здоров'язбережувальних технологій орієнтовані на формування 

здоров'язбережувальної компетентності завдяки ціннісному ставлення до 

власного здоров'я та здоров'я інших людей, розширенню кола знань про 

здоровий спосіб життя і вдосконаленню вмінь і навичок збереження 

індивідуального здоров'я на духовному, соціокультурному і фізіологічному 

рівні. Якщо розглядати здоров'я, як «природний стан організму, що 

характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і 

відсутністю будь-яких хворобливих змін», то простір навчального закладу, 

його середовище і зміст навчального процесу і є тим «навколишнім 
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середовищем», в якому діти перебувають 7 – 8 годин на добу і ідеальним 

середовищем для формування засад здорового способу життя. 

Дослідження гігієністів та фізіологів останніх років (Г. М. Даниленко, Т. 

Б. Єфімова, Т. В. Меркулова та ін.) дають змогу обґрунтувати гігієнічні 

принципи збереження здоров'я школярів в умовах впровадження 

педагогічних технологій та освітніх інновацій, до яких належать: фізіолого-

гігієнічна регламентація навчального навантаження; етапний моніторинг 

здоров'я школярів і чинників внутрішньошкільного середовища; 

використання скринінгових методик; забезпечення активного скеровування 

учнів на збереження індивідуального здоров`я та розвиток 

здоров`яформувального середовища у школі; психолого-педагогічна 

підтримка заходів з первинної профілактики порушень здоров`я, активізація 

медико-профілактичної роботи [2]. 

Враховуючи зазначені вище принципи і засади впровадження 

здоров'язбережувальних технологій, в Годинівському НВК Герцаївського 

району Чернівецької області вже четвертий рік ведеться дослідно-

експериментальна робота щодо формування здоров`язбережувальної 

компетентності учнів. Одним із головних завдань експерименту – є 

формування у всіх учасників навчально-виховного процесу відповідального 

ставлення до власного здоров`я та здоров`я оточуючих. Упродовж 

експерименту в навчальному закладі створювалися і продовжують 

створюватися умови для впровадження інноваційних 

здоров’язбережувальних технологій, спрямованих на покращення стану 

здоров`я учнів.  

Результати моніторингу стану здоров`я учнів показують, що за період 

експерименту вдалося знизити кількість інфекційних захворювань, 

захворювань шлунково-кишкового тракту, проте, збільшується кількість 

дітей із порушеннями у функціонуванні органів зору та порушеннями 

постави. Шукаючи причини такої сумної статистики, ми акцентували увагу 

на тотальному захопленні сучасних дітей різноманітними ґаджетами, їх 

активності у сучасному Інтернет-просторі. Це підтвердили і результати 

дослідження, проведеного серед учнів 5 – 11 класів. Зокрема, на питання 

«Що означає для вас Інтернет?» – 50 % респондентів відповіли, що для них 

це засіб від нудьги, а для 28 % – незамінний друг Тільки для 20 % учнів 

Інтернет є помічником у навчанні. Не користуються Інтернетом 2% дітей, але 

не тому, що не хочуть, а тому, що не мають вдома Інтернет-мережі. У будні 

дні біля комп'ютера, планшета чи телефона проводять до 2 годин часу тільки 

25% респондентів, решта 4 – 8 годин, а 6% дітей – більше 8 годин на добу. 

Ці дані перевищують санітарно-гігієнічні-вимоги і змушують забити на 

сполох! А якщо додати статистику вихідних днів, та канікул, то це вже 

катастрофа. І це ситуація у сільський місцевості, де діти залучаються до 

фізичної праці та виконують чимало доручень по господарству. Можна 

спрогнозувати, що ситуація у однолітків з міста буде ще гіршою. 62 % дітей 

вважають, що Інтернет, це світ щастя і розваг і жодна дитина не усвідомлює 
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небезпеки. За даними анкетування усі діти заходять до Інтернет-мережі 

кожного дня, отже Інтернет став першочерговою потребою, як їжа, вода, 

повітря. Або іноді навіть замість їжі або сну. Не говорячи про навчання, що 

відійшло на задній план. Коли діти заходять до Інтернету? 70% – після 

уроків, 41% – зранку перед уроками, 38% –пізно вночі, 40 % – під час 

уроків. Це означає, що замість працювати, думати та слухати вчителя, 

активно відпочивати, спокійно спати дитина зайнята тим, що шукає 

можливості заходити до Інтернету. На нашу думку саме цей фактор 

спричиняє збільшення скарг на погане самопочуття (головний біль, 

підвищена втомлюваність…), так і більш серйозні наслідки – погіршення 

зору, порушення постави, психосоматичні розлади тощо. І це лише один із 

аспектів проблеми. Саме тому, на нашу думку, у здоров`язбережувальному 

освітньому просторі навчального закладу необхідно виокремити ще 

технології формування медіабезпеки та медіакультури (медіабезпека – це 

стан захищеності особистості від недостовірної чи небезпечної інформації, 

що спричиняє шкоду здоров`ю людини, її особистісному розвитку; 

медіакультура – це здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, 

адекватно поводитися в інформаційному середовищі) [3]. Ми не можемо і не 

повинні ізолювати дітей від сучасного медіапростору, але ми повинні навчати 

їх «плавати» в сучасному морі інформації. 

Основні шляхи формування медіа-безпеки та медіа-культури школярів: 

1. Ознайомлення з міжнародними принципами і нормами, з 

нормативно-правовими актами України, що регулюють питання 

інформаційної безпеки неповнолітніх. 

2. Інформування педагогів, учнів та батьків про види та способи 

інформації, здатної завдати шкоди здоров'ю і розвитку неповнолітніх, 

забороненої або обмеженої для поширення на території України, а також 

про негативні наслідки поширення такої інформації.  

3. Навчання дітей і підлітків правилам відповідального і безпечного 

користування послугами Інтернет і мобільного зв'язку, іншими 

електронними засобами зв'язку і комунікації, у тому числі способам 

захисту від протиправних і інших суспільно небезпечних посягань в 

інформаційно-телекомунікаційних мережах. 

4. Профілактика формування у учнів медіа- та ігрової залежності.  

5. Попередження здійснення учнями правопорушень з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Успішне розв’язання проблеми збереження і зміцнення здоров’я всіх 

учасників навчально-виховного процесу в умовах сучасного інформаційного 

суспільства можливе шляхом формування здоров’язбережувального 

освітнього простору, в якому запроваджуються технології формування 

медіабезпеки та медіакультури.  
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В статье исследуется вопрос формирования здоровьесберегающей 

среды в общеобразовательных учебных заведениях. В частности, 

рассматриваются актуальные проблемы сохранения и укрепления здоровья 

участников учебно-воспитательного процесса, акцентируется внимание на 

необходимости формирования медиабезопасности и медиакультуры 

современных школьников 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающая образовательная 

среда, здоровьесберегающая технология, медиабезопасность, 

медиакультура. 

 

The article explores the question of forming health-saving environment in 

general educational institutions. In particular, the urgent problems of preserving 

and strengthening the health of participants in the teaching and upbringing 

process are considered, attention is focused on the need for the formation of 

media security and media culture of modern schoolchildren. 

Key words: health, health-saving educational environment, health-saving 

technology, media security, media culture. 

 

  



  

 

284 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

________________________ 
 

 

 

 

Олена Анищенко 

 

МЕДІА-БЕЗПЕКА ПЕДАГОГА В УКРАЇНІ  

 У даному повідомленні обґрунтовується необхідність вивчення 

проблеми кібер-булінгу педагогів з аналізом епізодів переслідування 

вчителів в Україні. Дослідження проблеми затруднене латентним 

характером переслідувань, відсутністю відпрацьованої практики 

ефективного вирішення і відповідної нормативно-правової бази в Україні.  

Ключові слова: інтернет, кібер-булінг, медіабезпека, педагоги. 

 

Нинішнє «постіндустріальне суспільство», «суспільство масмедіа», 

«інформаційне суспільство» наповнює новим змістом медіакультуру 

сучасного громадянина. Стрімкий розвиток й поширення 

нових інформаційних технологій зумовлює зростання вимог до рівня 

медіаосвіти особистості, своєрідного напрацювання ефективної взаємодії з 

мас-медіа, адекватної поведінки у суспільстві “Третьої хвилі”,  здійснення 

ціннісно-вольової рефлексивної регуляцію інформаційної поведінки.  

 Загальновизнаним є значення медіаосвіти в процесі цілеспрямованої 

соціалізації людини, у її цілісному розвитку й становленні як особистості. 

Це породжує суперечності між категорією індивідів, медіакультура яких 

формується під впливом інформаційних технологій і відбиває нові зв’язки 

і відносини інформаційного суспільства і направлена на гармонійний 

розвиток особистості і категорією індивідів,які намагаються використати 

переваги інформаційного суспільства для маніпулятивного впливу на 

інших людей.  

Метою даного повідомлення є спроба вивчення деструктивних форм 

медіа-спілкування в контексті перебування педагога у кіберпросторі. 

Об’єктом дослідження є власне явище кібер-булінгу стосовно педагога 

(тролінг, хеппі-слепінг, флеймінг, флуд, холівор та ін.),  що може чекати 

українського педагога в сучасному медіапросторі.   

Методологія дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 

наукової літератури з проблеми дослідження; аналіз інформації про 

епізоди кібер-булінгу вчителя в електронних ЗМІ, розміщеної на офіційних 

веб-сайтах; фото та відеоматеріали з теми дослідження, представлені 

користувачами у відкритому доступі в мережі інтернет. 
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  Aналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема наукового 

дослідження медіабезпеки українського педагога у контексті можливих  

загроз інтернет середовища полягає у нечисленності наукових публікацій з 

даної тематики та прихованні фактів кібер-булінг вчителями, які на їх думку  

ганьблять репутацію та підривають авторитет в очах адміністрації, колег та 

батьків учнів. Актуальні дослідження у галузі медіабезпеки учасників 

навчально-виховного процесу в школі та інформаційної безпеки особистості  

стосуються перш за все перебування дітей та підлітків в медіасередовищі 

(Агафонова Ю., Бондаренко Е., Михальова Г., Найдьонова Л., Пінчук О., 

Kowalski R., Limber S., Agatston, P., Cowie H., Hirsch L.) психологічній безпеці 

особистості у медіасередовищі (Бондаренко Є., Дайнека Н., Philips W., 

Donath J., Beale A., Hall K.). Існує лише нечисленна низка публікацій 

присвячених тим чи іншим проявам порушень медіабезпеки стосовно  

педагога в Україні (Анохін С.).    

Основні результати дослідження. Українська дослідниця Л. 

Найдьонова дає таке визначення: кібербулінг (cyber-bullying), віртуальний 

терор, отримав свою назву від англійського слова bull – бик, із спорідненими 

значеннями: агресивно нападати, ятрити, задирати, чіплятися, провокувати, 

дошкуляти, тероризувати, труїти. Кібербулінг включає цілий спектр форм 

поведінки, на мінімальному полюсі якого – жарти, які не сприймаються 

всерйоз, на радикальному ж – психологічний віртуальний терор, який завдає 

непоправної шкоди, призводить до суїцидів і смерті. Основними засобами 

реалізації булінгу можна вважати погрози, бойкотування/ігнорування, 

фізичну агресію, негативну оцінку жертви та її оточення, висміювання тощо. 

Явище булінгу може актуалізуватися у формі гноблення, домагання, 

дискримінації, нанесення шкоди, упередження, жорстокого ставлення, 

переслідування, конфлікту [2;7-8]. Сьогодні в Україні недостатньо 

дослідженими залишаються окремі аспекти кібер-булінгу, зокрема відсутня 

статистика випадків, єдина характеристика, не визначені  його типологія та 

онтологічні ознаки. 

За дослідженнями NASUWT 21 з 7500 опитаних вчителів Англії, 

Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії були жертвами кібер-булінгу у 

соціальних медіа та інтернет-форумах. 64% респондентів заявили, що  

зазнали онлай знущання від учнів, 27% від батьків, і 9% від учнів та 

батьків. Лише 40% респондентів, які повідомили про порушення 

адміністрацію школи, заявили що учні не були покарані, 55% вчителів 

повідомили, про відсутність дітей проти батьків. З вчителів, що  

повідомили в поліцію, більш ніж три чверті заявили про відсутність впливу 

на учнів або батьків[3]. 

За даними моніторингу проведеного у квітні 2015 року АTL, 1 з 7 

вчителів є жертвою кібер-знущання, 68% вчителів отримали неприємні 

листи, 26% були предметом тролінгу на веб-сайтах і 28% отримали 

образливі текстові повідомлення. Це опитування підкреслило наслідки 

кібер-булінгу для вчителів: 39 вказали, що в результаті постраждала їх 
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самооцінка, 25% відчули, що це вплинуло на їх роботу, 6% повідомили, 

що вони брали короткотривалу відпустку в зв’язку зі стресом та/або 

загострення симптомів хронічної хвороби [4]. 

Загалом NASUWT та АTL вказують на підвищений ризик претензій з 

боку вчителів, професійна реалізація і здоров'я яких були пошкоджені в 

результаті кібер-булінгу. 

Ця проблема не унікальна для Европи. Так, Каліфорнійська Асоціація 

вчителів повідомила, посилаючись на дослідження, проведене 

Національною асоціацією шкільних рад США 2006 року, що 26% вчителів 

у США були жертвам онлайн залякування своїми учнями. Дослідження 

Американської психологічної асоціації 2011 року виявили, що 57% з 3000 

викладачів відчували себе жертвами кібер-булінгу[5]. 

Розглянемо найвідоміший епізод кібер-булінгу педагога в Україні. 

Одним з найяскравіше описаних є 17хвилинний відео сюжет за участю 

вчителя хімії ЗНЗ №262 м. Києва, якого учні ображають на уроці 

нецензурними висловами, кидають в нього сторонні речі та погрожують 

фізичною розправою. Відео, що потрапило до мережі інтернет у 2006 році 

на 29.12.2016 має 119 827 переглядів з численною кількістю змістовних 

коментарів. Результати кібер-булінгу серйозно вплинули на здоров'я і 

професійний статус педагога, йому було понижено категорію, скорочено 

навантаження, а отже заробітну плату, згодом він звільнився з цієї школи 

за станом здоров’я [5]. 

У пошукових системах є сотні варіантів посилань на різні фотожаби 

(різновид фотомонтажу, сленгова назва результату творчої переробки 

учасниками  інтернет спільноти чийогось фото), меми, відеоматеріали, в яких 

анонімні автори в грубій формі характеризують і зображають вчителів. 

Існують сайти, що дозволяють створювати тематичні меми образливого змісту 

за допомогою шаблону і показують зразки для наслідування (наприклад, мем 

«Типова учиха») [6;48].  

Висновки та результати подальших досліджень. Сучасні реалії 

мотивують досліджувати ступінь, причини і фактори розповсюдженості 

кібер-булінгу педагогів в Україні. Безумовно, повністю ліквідувати кібер-

булінг неможливо, але українські педагоги мають володіти знаннями, 

відпрацьованими механізмами та практичними навичками захисту. 
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В данном сообщении обосновывается необходимость изучения 

проблемы кибер-буллинга педагогов с анализом эпизодов преследования 

учителей в Украине. Исследование проблемы затруднено латентным 

характером преследований, отсутствием отработанной практики 

эффективного решения и соответствующей нормативно-правовой базы в 

Украине.  

Ключевые слова: интернет, кибер-буллинг, медиабезпека, педагоги. 

 

This article substantiates the necessity of studying the problem of 

cyberbullying outraged against the teachers with further analysis of teachers’ 

persecution in Ukraine. This study is hampered by the latent way of such 

persecution and lack of effective practice of dealing with it as well as absence of 

laws and regulations on this matter in Ukraine. 

Key words: Internet, cyberbullying, media security, teacher.  
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Оксана Богомаз 

 

МЕДІАКОМПЕТЕНТІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ  

 

В статті розкрито методичні засади формування медіакомпетентності 

вчителя ХХІ ст. Сучасний світ, що носить назву інформаційна ера, 

пронизаний потужним потоком інформації. Тому сучасний вчитель має бути 

ерудований у роботі з інноваційними технологіями та медіатекстами. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, засоби масової інформації, 

медіа, професійна майстерність, медіакомпетентність, медіаграмотність, 

медіакультура, медіапродукт, медіаосвіта. 

 

Постановка проблеми. Цивілізоване інформаційне суспільство 

впевнено ввійшло в повсякденну систему життєдіяльності людства. 

Інтенсивний  розвиток світового ринку телекомунікацій та Інтернету є 

предметом постійного обговорення в широких колах прогресивної сучасної 

науки. Швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та 

великих обсягів медіаінформації, яка чинить вплив на найбільш вразливу 

молодіжну аудиторію мас-медіа виступають чинником соціалізації. Сучасні 

школярі вільно орієнтуються в інформаційному просторі. І це не дивно, 

оскільки з року в рік медіа набуває все більшого впливу як на повсякденне 

життя, так і на процес освіти. Тому завдання сучасного педагога: розвивати 

критичне мислення дитини, вміння аналізувати й відбирати корисну 

інформацію, структурувати, узагальнювати, створювати власні медіатексти, 

формувати медіакультуру школярів. Діяльність кожного педагога, 

спрямована на формування медіакультури сучасного учня, повинна 

починатися з формування його власної медіакомпетентності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши останні 

дослідження та публікації, можна ствердити, що ця тематика з отриманням 

Україною незалежності, здобула широкий науковий розголос. Питання, 

пов’язані з аспектами дослідження розвитку медіаосвіти та медіаграмотності  

в Україні відображені в працях українських дослідників. Внесок у теоретико-

методологічні та емпіричні дослідження даного питання в Україні зробили: 

Валерій Іванов [5], Тетяна Іванова, Оксана Волошенюк [5], Борис 

Потятиник, Олександр Мокрогуз та інші. 

Теорія та практика медіаосвіти в сучасному науковому дискурсі є 

предметом дослідження багатьох учених у працях про мас-медіа в цілому, 

моделі й методи медіаосвіти таких авторів, як Сінді Шейбе [8], Фейз Рогоу 

[8], Арт Сільверблат [11], Маршал Маклюєн [7]та інші. 

Мета даної статті є доведення того, що в умовах стрімкого розвитку 

імас-медіа сучасний вчитель має володіти навиками користування медіа 

тестів у свої роботі, вміти ефективної їх застосовувати та створювати власні 

медіапродукти.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Інтенсивний розвиток 

мас-медіа став визначальною ознакою розвитку суспільсва ХХ ст. Кожного 

все частіше зустрічається таке поняття як «global village» (світове село). 

Вживаючи цей термін, ми маємо на увазі, інформаційне суспільство і 

стрімким розвитком ІТ технологій. Завдяки цим технологіям світ став як одне 

невеличке село, мешканці якого можуть потрапити один до одного в гості 

через світову павутину Інтернет, зробити покупки, відвідати лекції або 

семінари, знаходячись вдома на дивані.  

На період ХХ ст. припадає період зростання кількості інформаційної 

продукції, а також засобі створення, зберігання та переробки різноманітної 

інформацій.До другої половини ХХ ст. медіаграмотність давала людині змогу 

аналізувати й оцінювати літературні твори та створювати якісні тексти. Але 

пізніше медіаграмотність набула якісно нових форм: здатність компетентно 

аналізувати, вміло оцінювати й використовувати друковані, радіо-, та інші 

медіатексти. Питання мас-медіа та медіаосвіта стає ще актуальнішими в 60-

70-ті роки ХХ століття, коли країни переживали «інформаційний вибух», 

пов’язаний насамперед з розвитком телебачення. Першочерговим завданням 

було вирішення питання захисту дітей від неконтрольованого споживання 

величезних обсягів інформації, що не завжди відповідала віковим нормам. В 

60–70–ті роки зарубіжними вченими було запропоновано три оригінальні 

концепції реалізації медіаосвіти. 

  Одна з них дістала назву «візуальна грамотність» (visual literacy), або 

(media literacy), поєднувала в собі біхевіористичні та естетичні погляди 

Джона Дьюї. Досягнення північноамериканських учених у галузі теорії 

інформації та теорії масової комунікації (Г. Лассуел, М. Маклюен, К. Шенон, 

В. Шрамм та ін.), ґрунтується на тій ідеї, що людина в сучасному світі зазнає 

впливу різноманітних стимулів як природного, так і соціокультурного 

походження [2, c.89]. Основна ідея Маршала Маклуена полягає в тому, що 

засіб масової інформації (комунікації) впливає на суспільство в першу чергу 

не своїм змістом, а тими характристиками, які відрізняють його від інших ЗМІ. 

Подібним чином телебачення, радіо, газети та інші засоби масової інформації 

чинять величезний і непердбачуваний вплив на розвиток суспільства самим 

фактом свого існування. Необхідність вивчення прихованих медіаефектів 

Маклуен сформулював у вигляді знаменитого висловлювання «Засіб 

передачі повідомлення сам є повідомленням».   

Інша концепція зародилась у Великобританії та Франції наприкінці 60-х 

– на початку 70-х років. У ній відбилася схвильованість з приводу 

негативного впливу на дітей та підлітків мас-медіа через низький художній 

рівень значної частини масмедійної продукції така як: масова культура, поп-

культура, насилля на екрані, соціально-політичну дезінформацію юнацтва. 

Головним завданням медіа-освіти було визначено вироблення у школярів 

«імунітету» проти спроб маніпулювати їхньою свідомістю; ефективним 

«щепленням» мало стати формування критичного мислення (Лен Мастерман, 

Мішель Сушон та ін.) [4].  
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Ще одна концепція була оприлюднена на початку 70-х років у Фінляндії, 

яка мало здебільшого соціально-педагогічне спрямування. У 1970 р. 

президентом Урхо Кекконеном було запропоновано новий термін –  

«інформаційний імперіалізм», що означав нерівність у розподілі 

інформаційних ресурсів між розвиненими державами та країнами третього 

світу. Внаслідок чого країнам, що розвиваються загрожувало національне та 

культурне пригноблення. У контексті цього вчення мас-медіа розглядаються 

як єдиний організм, що відіграє важливу роль у життєдіяльності сучасного 

суспільства.  

Наступний етап розвитку медіаосвіти почався у 80-90-ті роках у зв’язку 

з лавиноподібним розвитком Інтернету та мобільного зв’язку як нових 

каналів масових комунікацій, який триває і досі.  

У зв’язку з цим Рада Європи до числа найбільш ключових для людини 

компетенцій віднесла компетенції, пов'язані з її життям в інформаційному 

суспільстві, і включила до їх переліку володіння новими технологіями пошуку 

і обробки інформації, розуміння доцільності їх застосування, здатність 

критичного ставлення до розповсюджуваної по каналах медійних 

повідомлень, уміння захищатися від негативних впливів масмедіа. 

Результатом медіаосвіти стає підвищення рівня медіа компетентності 

суспільства. Означені цілі стали основними для медіаосвіти – напряму в 

педагогіці, що досліджує особливості вивчення закономірностей масової 

комунікації починаючи з преси, радіо,телебачення, відео та Інтернету.  

Формування й розвиток медіакомпетентності сучасних педагогів 

знаходяться в тісному взаємозв’язку з формуванням і розвитком основних 

професійних компетентностей фахівців в сфері освіти. Від того, наскільки 

розвиненою буде індивідуальність вчителя, його свідомість, самостійне 

мислення, вміння використовувати засоби масової комунікації в освітньому 

процесі, залежатиме ефективність навчання в школах, ліцеях, гімназіях, 

коледжах, технікумах, інших середніх навчальних закладах і установах 

позашкільної освіти. Адже саме тут роль і місце медіакультури стають все 

більш важливими і вагомими, як в сенсі розвитку творчих здібностей 

особистості, так і в формуванні сприйняття та критичного мислення. 

Проблеми взаємодії мас-медіа та школи стали особливо актуальними в 

період становлення демократичного суспільства, коли достовірність змісту 

медіа-повідомлень не перевіряється і читачі постають перед вибором з них 

таких, які можна вважати істинними і використовувати для розв’язання 

професійних і побутових завдань. Аналіз досвіду шкіл зі здійснення 

медіаосвіти школярів показує,що найбільш значні зміни сьогодні 

відбуваються саме в інформаційній галузі. Завдяки широкому поширенню 

засобів масової інформації, учень постійно стикається  з безмежним 

інформаційним потоком. І вплив цих потоків ні батьками, ні вчителями, як 

правило, мало контрольований. Професійно-орієнтоване використання 

сучасних інформаційних технологій та системи Інтернет стає для майбутніх 
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фахівців українського ринку праці нагальною потребою, що обумовлює 

необхідність внесення істотних змін в систему освіти, які полягають в: 

• необхідності підвищення якості підготовки випускників шкіл до 

використання мас-медіа у подальшому навчанні та майбутній 

професійній діяльності;  

• прагненням майбутніх учителів конструювати медіапростір учнів 

через теорію критичного мислення для споживання медіаінформації; 

• тотальне оволодіння учнями системою інформаційно-комунікаційних 

технологій, що постійно розвиваються, навчати різним формам 

самовираження за допомогою медіатехніки; 

• формування медіакомпетентності майбутніх фахівців  на рівні школи 

та вищого навчального закладу; 

• вміння в повній мірі сприймати, інтерпретувати, аналізувати й 

оцінювати медіатексти, з метою формування культури спілкування, 

творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення.  

У наукових дослідженнях на тему медіакомпетентності можна відзначити 

широкі розбіжності в термінології. Як в Україні, так і за кордоном 

використовуються (часто як синоніми медіакомпетентності) такі терміни: 

«медіакультура», «інформаційна культура», «медіаграмотність», 

«медіаосвіта», «інформаційна компетентність», «інформаційна 

компетенція», «медійна компетентність», «медіакомпетенція» тощо. 

Зарубіжні педагоги досить давно використовують цей термін. 

Канадський науковець і консультант з питань медіаграмотності Кріс Ворсноп 

вважає, що медіаграмотність – це результат медіаосвіти, вивчення медіа. Що 

більше вививчаєте медіа (за допомогою медіа), то більше ви медіаграмотні, 

тобто медіаграмотність – це здатність експериментувати, 

інтерпретувати/аналізувати та створювати медіатексти [5, c.10]. 

Термін «медіаграмотність» походить від термінів «критичне бачення» та 

«візуальна грамотність»,ще використовуються такі терміни як «технологічна 

грамотність», «інформаційна грамотність», «комп’ютерна грамотність» та 

інші. Основне завдання медіаграмотності та медіаосвіти спрямоване на 

навчання та виховання активної та грамотної людини, яка має  здатність 

сприймати, створювати, аналізувати оцінювати медіатексти. по 

Американський науковець Роберт К’юбі вважає, що 

медыакомпетентнысть або медіаграмотність (media competence/media 

literacy) – це здатність використовувати, аналізувати, оцінювати та 

передавати повідомлення у різних формах. Тобто фактично всі науковці 

сходяться на тому, що медіаграмотність – це набуті під час навчання навички 

аналізувати та оцінювати медіа [9, c.2]. 

 «Мета освіти з медіаграмотності – допомогти особам, незалежно від 

віку, розвинути навички досліджувати та вміння виражатися, які їм потрібні, 

щоб вони вміли критично мислити, ефективно комунікувати та бути 

активними громадянами в сучасному світі». У цьому твердженні наявні цілі – 

створити «осіб, що критично мислять», «ефективно комунікують» та є 
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«активними громадянами», а також стратегії, як цього досягнути, що 

розподіляються на дві категорії: «навички досліджувати» та «вміння 

виражатися» [8, с.80]. 

Навичкам дослідження, спеціалісти з медіаосвіти витрачають значну 

кількість часу, допомагаючи учням навчитися ставити питання, не тільки 

коли вони аналізують медіапродукти, створені іншими людьми, а й також,  

коли вони самі створюють медіапродукти. 

Але лише ставити питання – цього недосить. Як пишуть Елізабет Томан 

і Тесса Толлс з Центру медіаграмотності: «Стати медіаграмотною людиною 

означає не тільки запам’ятовувати факти про медіа, а швидше навчитися 

ставити правильні питання про те, що ви переглядаєте, читаєте або 

слухаєте». Іншими словами, важливо, що учні вчаться ставити корисні 

питання. Аксіома, яка каже, що якість відповідей, які ви отримуєте,залежить 

від якості питань, які ви ставите, – істинна [8, с.81-82]. 

 Медіакомпетентність формується як результат процесу медіаосвіти – 

рівень медіа-культури, що забезпечує розуміння особистістю 

соціокультурного, економічного і політичного контексту функціонування 

медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем медіа-культурних 

смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіа-простором, створювати 

нові елементи медіа-культури сучасного суспільства [6]. 

Медіакомпетентність, як і медіаосвіта, є багатовимірною і потребує 

широкої перспективи, яка базується на розвиненій структурі знання. 

Теоретично підвищувати рівень медіакомпетентності можна протягом усього 

життя шляхом сприйняття й аналізу пізнавальної, емоційної, естетичної, 

етичної медіаінформації. За Дж. Поттером, «аудиторія, яка перебуває на 

вищому рівні медіаграмотності, володіє більш високим рівнем розуміння 

медійного світу» [10, с.28]. 

Медіакомпетентність може допомогти людині знайти відповідь у 

контексті історично обмежених значень, які доступні її сприйняттю. 

Грамотність читання й переосмислення медіатекстів допомагає відповісти на 

запитання: «Ким я стаю, коли я бачу це?» [11, с.43].  

Цей вислів американського професора Арт Сільверблет підтверджують 

запропоновану ним стратегію медіакомпетентності, що заключається в 

оволодінні мистецтвом критичного мислення, що дозволяє аудиторії 

розробляти незалежні судження про медіатекст, розуміти процеси масової 

комунікації, усвідомлювати вплив медіа на особистість і суспільство. Як 

зазначає А. Сільверблет, на шляху медіаосвіти виникає немало перешкод: 

«елітарність», складність мови медіа, емоційний характер медійного впливу. 

Йдеться про те, що досить часто люди помічають вплив медіа на інших, але 

при цьому не бажають визнавати вплив медіа на їх особисте життя.  

Американська дослідниця Донна Алверман, професор в Університету 

Джорджії, працюючи над текстами для дітей, які не відвідують школу 

формувала медіакомпетентність педагогів з підготовки та озвучення 
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медіатекстів для учнів і закликала їх критично грамотно переосмислювати, 

використовуючи нові технології і соціальну практику в навчанні.  

 Медіакомпетентність дає людям розуміння того, як медіатексти, які є 

частиною щоденного життя, допомагають пізнанню світу в різноманітих 

соціальних, економічних і політичних ситуаціях. Медіаграмотність покликана 

сформувати у читачів і авторів активну позицію щодо сприйняття й 

створення медіатекстів. При цьому потрібно вміти знайти баланс між різними 

шляхами досягнення медіакомпетентності. Йдеться як про  навички 

створення відео- і радіозаписів, уміння вибрати і записати теле- чи 

радіопередачу, підготувати основні типи медіатекстів, так і про теоретичні 

засади, наприклад, знання про те, що таке інформація, комунікація, текст та 

інші аспекти розуміння сутності медіа. З огляду на це, медіаосвіта не має 

бути зосереджена тільки на навчанні школярів, студентів, а має бути 

спрямована на все суспільство. 

Російський спеціаліст з медіаосвіти Олександр Федоров пропонує 

систему діагностики медіакомпетентності учнів, показники якої дають 

уявлення про розвиток їх особистості на основі оцінювання ступеня прояву 

властивостей, які розкривають можливості багатосторонньої взаємодії з 

медіатекстами, розвиток уявного мислення, перцептивних умінь, творчих 

здібностей, усвідомлення естетичних принципів, які використовуються в 

різних видах медіатекстів.  

Власну структуру медіакомпетентності розробив німецький педагог В. 

Вебер: «По-перше, це обидві форми дієво орієнтованого аналізу медіа:  

1) відбір і використання пропозицій медіа;  

2) розробка свого власного медіа- продукту.  

По-друге, в термінах змісту, обидві форми включають знання та 

аналітичні здібності, пов’язані з: креативними можливостями, на яких 

засновані різні види медіа; передумовами для ефективного використання 

медіа; економічними, соціальними, технічними, політичними умовами, які 

пов’язані з виробництвом і розповсюдженням медіапродуктів» [3]. 

Висновки. Отже, великий масив інформації та знань, приводять до 

істотних соціально-економічних перетворень, становлення глобальної 

інформаційної індустрії, яка переживає період технологічної конвергенції, 

роль знань, інформації в економічному розвитку, появі нових форм 

електронної демократії. Глобалізація економічного життя, зняття минулих 

ідеологічних бар’єрів, стрімкий технологічний прогрес «стискають» час, 

відпущений для формування розвинутого інформаційного суспільства. Тому 

саме в цей час стрімкого розвитку електронної продукції та електронної 

економіки перед освітою, як ніколи стоять важливі завдання формування 

медіакомпетентності у кожного пересічного громадянина. У сучасних умовах 

актуалізується важливість здійснення підготовки медіаосвічених педагогів, 

здатних до розробки та впровадження культуродоцільних та медіаосвітніх 

систем та технологій.  
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В статье раскрыты методические основы формирования 

медиакомпетентности учителя XXI века. Современный мир, носящий 

название информационная эра, пронизанный мощным потоком информации. 

Поэтому современный учитель должен быть эрудирован в работе с 

инновационными технологиями и медиатекстами. 

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой 

информации, медиа, профессиональное мастерство, медиакомпетентнисть, 

медиаграмотность, медиакультура, медиапродукт, медиаобразование. 

 

The methodological principals of forming of techer's media competece in 

the XXI century are opend in this article. The modern world, called the 
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information age, is imbued with a popowerful flow of information. Therefore, the 

modern techer must be learned in working with innovative technologies and 

media texts. 

Key words: information society, media, professional skills, media 

competence, media literacy, media culture, media product, media education. 
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Антоніна Міщук  

МЕДІАХОЛДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ 

МЕДІАКОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГА 

У статті викладені методичні аспекти заснування медіахолдингу в 

Запорізькому колегіумі №98 Запорізької міської ради Запорізької області у 

поєднанні з впровадженням інтегрованої медіаосвітніх технологій на уроках 

суспільних дисциплін та розвитку критичного мислення як наслідок. 

Викладено власний проект, що відповідає технічним можливостям колегіуму 

та готовий для впроваждення на рівні шкільних закладів освіти. Проведено 

аналіз можливостей проекту з точки зору необхідності підвищення рівня 

медіаграмотності учнів, перехід до культури створення наскрізного 

медіапростору, задіяння якомога більшої кількості учнів у процес створення 

шкільних медіа.  

Ключові слова: інформатизація освіти, критичне мислення, 

медіахолдинг, on-line трансляція, STREM-news.  

Через глобалізацію інформаційного простору спостерігається інтеграція 

медіа культури в усі галузі людського життя – освіту, суспільну сферу, 

комунікації, мистецтво, виробництво. Роль мас-медіа у вихованні та навчанні 

дітей, молоді давно стало центральним завдяки Грюнвальдській декларації з 

медіаосвіти (1982), резолюції ЮНЕСКО (Париж, 1989) щодо розвитку 

критичної медіаосвіти, Віденській конференції “Освіта для медіа та 

цифрового століття” (1999), Севільській конференції “Медіаосвіта молоді” 

(2002). Спостерігається утворення глобальних медіазв’язків між соціальними 

спільнотами різних країн, соціальними структурами, підрозділами, 

активними об’єднаннями. На теренах України значення має експеримент з 

впровадження медіаосвіти в навчальні заклади різного рівня.  

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, що «Схвалена 

постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 

травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150» наголошує на наступних 

аспектах: медіаосвіта є частиною освітнього процесу, спрямованою на 

формування в суспільстві медіакультури, підготовку громадянина до 

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, якими 

володіє суспільство, як традиційними (радіо, кіно, друковані видання, 

телебачення), так і новітніми (інтернет, мобільна телефонія комп’ютерно 

опосередковане спілкування,) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. Медіаосвіта тісно пов’язана з різними 

технологіями та усіма видами медіа (друкованими, графічними, звуковими, 

візуальними, тощо) [1]. 

Тому і прищеплення навичок медіа культури молодій особистості, 

організація медіа освітнього осередку у навчальному закладу, зокрема 

створення медіахолдингу, набуває великого значення. Кожна школа, яка 
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прийняла участь у Всеукраїнському експерименті, набула безцінного 

досвіду, сформувала власні погляди на поняття «якісний контент», а також 

уявляє траекторію розвитку медіаосвіти. Без сумніву, в інформаційному 

суспільстві, і якщо точніше, у суспільстві знань, цінними є не лише медіа 

грамотність та володіння медіа засобами, а й спрямування діяльності 

громадянина на очищення та розвиток інформаційних каналів [1].  

Сьогодні ми розглядаємо медіа як ретранслятора дійсності, який завдяки 

«здатності» ретрансляції частково займається виробництвом і тиражуванням 

знань про реальність – тобто медіа в певному сенсі реальність для нас 

конструюють. Діти та підлітки як активні користувачі різних медіа, не завжди 

розуміють істинний сенс повідомлень, мотиви і механізми їх створення, тому 

має існувати інституція при кожному навчальному закладі, що мала б 

просвітницько-навчальних характер. Безперечно, особливістю сприйняття 

підлітками є їх непримиримість щодо насадження їм власної ідеології, 

поглядів та однобічне трактування подій. Для людини цього віку необхідно 

бути у вирії подій, створювати їх, відчувати свою значущість для соціуму та 

мати уявлення, ідеали щодо власного місця у суспільстві. Саме тому 

актуальною, необхідною одиницею шкільного медіа простору для кожного 

навчального закладу освіти має стати власний медіахолдинг [2]. 

За кордоном, у країнах англомовного походження, медіаосвіта як 

дисципліна вивчається глибоко та різнобічно, зокрема, проводяться 

соціальні дослідження, метою яких є вивчення впливу на учнів сучасних 

медіа джерел. Приділяється значна увага розумінню понять: медіа освіта, 

медіа грамотність, кіно, творчість, критичне мислення, креативне мислення. 

Серед країн-членів ЄС поширеною формою вивчення основ медіаосвіти є 

інтеграція її в навчальний процес та впровадження в позакласну і 

позашкільну діяльність дитини. Як і зазвичай, більшість проектів 

реалізується за ініціативою ентузіастів, які є небайдужими до долі медіа 

освітніх реформ краю [2].  

Серед практичного досвіду країн варто відзначити становлення 

медіаосвіти, як частини куррикуллуму закладів освіти Великобританії. 

Починаючи з 2011 року Рада Європи та ЮНЕСКО виділяють нову 

компетенцію сучасної людини, як медіа грамотність. Цього ж року активно 

впроваджується навчання вчителів, курси, які спрямовані на набуття 

навичок передачі основ медіа грамотності дітям шкільного віку. Програма 

ґрунтується на ст. 19 Загальної декларації прав людини ООН, що гарантує 

свободу волевиявлення та думки. Тож, як стверджує ЮНЕСКО, саме медіа та 

інформаційна грамотність забезпечують громадянам компетентності для 

реалізації цього основного права людини. [3,4] 

Найуспішнішим проектом в сфері медіа є створення медіа холдингу. 

Проте не існує практичного використання медіа джерел та ресурсів в освітніх 

закладах України. В Україні незначний досвід щодо створення шкільних 

медіа холдингів. В основному це окремо існуючі у шкільному просторі 
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телебачення, газета або сторінки у соціальних мережах та автономний сайт 

школи, який розробляють та наповнюють фахівці.  

Що ж собою являє медіахолдинг? Це група організацій в області 

медіасфери, в тому числі різні засоби масової інформації, які об'єдналися в 

одну велику компанію. Але при цьому важливо, що всі вони зберігають своє 

обличчя, впізнаваність. Сьогодні це одна з сучасних і ефективних форм 

існування медіапідприємства. Так, на теренах України, за даними порталу 

Телекритика юа (http://www.telekritika.ua/) найбільшим медіа холдингом 

стала компанія StarLightMedia, до складу якого увійшли шість телеканалів: 

СТБ, М1, М2, ICTV, Новий канал, і OTV, газети «Факти», «ІнвестГазета», MMR 

та група «Тавр медіа», що підпорядкує шість радіостанцій: «Російськерадіо. 

Україна», Kiss FM, «Хіт FM», RadioRocks, «Мелодія» та «Релакс». [5] 

За наявних глибоких та всесторонніх проблем людства, одним із 

найважливіших аспектів є підвищення рівня громадської свідомості в 

багатьох питаннях, зокрема демократії, почуття національної гідності, 

підвищення рівня екологічної свідомості та емпатії до людини, задля 

формування майбутнього гідного громадянина України. Адже сучасна школа 

має більші права та перспективи з огляду на урядову політику. Тож для 

ефективної реалізації завдання, яке зазначено вище, необхідно створити 

інформаційний простів, що торкався б проблемних питань, реалізовувати 

актуальні тенденції у медіа просторі, не тільки навчати, а і кооперативно 

співпрацювати з учнями, створювати, піддавати самоаналізу, навчати інших. 

Стикаємося із потребою об’єднання кількох напрямів (синергія) між мас-

медіа, медіаосвітою та інформаційними технологіями. В одразу кількох 

концепціях національної освітньої політики України на період до 2020 року 

саме це визначено пріоритетним завданням: така робота повинна 

починатися з дитинства, зі шкільної парти. [6,7,8] 

Для реалізації даної моделі медіаосвіти в навчальному закладі має бути 

кваліфікований педагогічний персонал, що пройшов відповідні курси, має 

досвід роботи з проектними технологіями, має навички управлінської 

стратегічної діяльності. Це може бути творча група вчителів, або структурний 

підрозділ: кафедра, молоді спеціалісти, тощо.  

На початковому етапі заснування холдингу творча група має виділити 

напрямки роботи холдингу, з огляду на матеріально-технічне оснащення 

закладу. Класичними складовими вважається: телебачення, радіомовлення, 

шкільна преса, сайт. 

Серед основних принципів роботи повноцінного шкільного медіа 

холдингу виділяють: конвергенцію шкільних ЗМІ, створення інтерактивного 

медіасередовища; соціальну активність учнів.  

Враховуючи всі сильні та слабкі сторони запропонованої моделі будови 

шкільного медіахолдингу, мною розроблено власну експериментальну 

модель, на якій базується робота шкільного медіаосередку (рис.2).  

Модель є експериментальною, тому поки не являє собою 

відпрацьованого матеріалу, але за термін 2016-2017 навчального року ми 
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спостерігаємо підвищений інтерес з боку колегіантів, психологічна служба 

колегіуму фіксує зниження рівня загальної тривожності та активізацію, 

долучення до роботи дітей з невисоким рівнем успішності зі шкільних 

предметів. Окрім того, всі запропоновані медіа є доступними та зрозумілими 

дітям, актуальними у їх середовищі. Особливо важливим є залучення 

підлітків до створення груп у соціальних мережах. Згідно опитуванню, яке 

було проведено класними керівниками 1-11 класів, близько 70% вільного 

часу (включно з часом на домашні завдання) діти присвячують інтернет 

ресурсам, зокрема, соціальним мережам, де слідкують за хвилюючими 

подіями і формують власну реальність.  

 

 

Рис.2 – експериментальна модель влаштування медіа холдингу 

 в Запорізькому колегіумі №98 

 

Тому першопричиною створення медіа холдингу має стати 

інформаційний голод сучасного підлітка та великий енергетичний потенціал 

дитини, її інакший погляд на звичні речі.  

Інформаційними продуктами шкільного медіа холдингу можуть бути 

газети для старшокласників і для малюків, різні спецвипуски з особливих 

подій і навіть листівки. Дуже добре, якщо ви вже доросли до журналу. Його 
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приємно подарувати гостям школи і своїм друзями, адже там стаття про 

кожну вагому подію в історії закладу. 

Якщо в школі багато маленьких поетів і письменників, то вам 

обов'язково знадобиться альманах. Любителі малювати і придумувати веселі 

історії можуть сісти за підготовку книжки коміксів. 

 Медіахолдинг це обличчя закладу. У разі заснування їх у кількох 

закладах району, співставивши продукти, можна зробити висновки про 

школу, настрої, характери дитячого колективу, відчути базу знань і навичок, 

яких набули діти, приймаючи безпосередню участь у житті школи та його 

публічному висвітленні.  

У шкільний медіа холдинг входить шкільне радіо, яке виходить на 

радіочастоти на перервах. Воно розповідає про шкільне життя, організовує 

концерти за заявками, дає оголошення та анонси майбутніх подій. Учасники 

шкільного радіо також допомагають в озвучуванні шкільних заходів – 

вечорів, свят, походів.  

Важливе місце в шкільному медіахолдингу займає шкільне телебачення. 

Тут може бути програма шкільних новин, що спеціально готуються за різними 

напрямками, святкові програми, цікаві та актуальні для школярів рубрики. 

Телебачення повинно мати власний канал на сервісі відео-хостингу YouTube, 

Vimeo.com, RuTube, Ustream, Photobucket або будь-якому  іншому, альбоми 

та випуски у якому повинні бути систематизовані за датами та подіями. 

Шкільне телебачення може робити і учнівські фільми з різних предметів, 

приймати участь у конкурсах відео робіт, медіа конкурсах, або просто 

створити фільм-візитівку власного міста або учбового закладу. Телебачення 

має бути пов’язане із сайтом школи, де батьки зможуть переглядати 

відеозаписи подій, на яких не мали змогу бути присутніми. Особливу 

новаторську форму телебачення сьогодні являє собою стрім. Стрім – це 

онлайн трансляція, що ведеться без втручання сторонніх осіб, відео не 

підлягає монтажу, завдяки чому створюється ефект присутності. Можливості 

техніки сьогодні – безмежні. Достатньо лише мобільного телефону та 

підключення до мережі Інтернет, і безліч людей можуть слідкувати за 

подіями разом з вами.  

В межах телестудії не складно організувати і студію мультиплікації. 

Мультфільми можна зробити з пластиліну. Спочатку виникає ідея фільму, 

створюється сценарій, потім опрацьовуються герої. Потім продумуються 

сцени, на які буде розбитий фільм. Основними методичними аспектами для 

створення мультфільму є: створення фону, фотографії з одної точки, велика 

кількість зображень, здатність технічного монтажу, накладання музики, 

можливо, озвучення героїв за допомогою запису фрагментів на диктофон. 

Якщо новини та стріми під силу більш досвідченим учням старшої ланки, то 

мультстудія – осередок роботи молодших та середніх школярів. 

Створення медіахолдингу вирішує наступні задачі: 
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 просвітницька діяльність, розвиток пізнавальної активності та 

творчих здібностій колегіантів та розвитку медіа компетенцій 

педагога; 

 учасники медіа оволодіють основами дикторської, режисерської 

журналістської, та операторської діяльності; 

 формування у підлітків активної життєвої позиції та організація 

цікавого, безпечного дозвілля; 

 учні охоче і без зусиль зможуть розвивати уміння мобілізувати 

увагу, пам'ять, творче мислення, спостережливість, формувати 

загальнонавчальні вміння порівнювати, аналізувати, синтезувати, 

абстрагувати, узагальнювати; 

 сформувати, уміння та навички, необхідні для життєвого та 

професійного вибору, здатність до самореалізації, самопізнання в 

різних видах діяльності,; 

 створення атмосфери відкритості, доброзичливості, співтворчості 

у спілкуванні, створення медіапродукту високої якості та 

розвинення шкільного інформаційного простору; 

 інформування школярів про події, що відбуваються в школі, 

шкільні проблеми та шляхи їх вирішення, про діяльність учнівської 

ради, про яскраві події та досягнення, про учнів та вчителів; 

 створення умов для взаємодії шкільних ЗМІ із регіональними, 

презентація школи за її межами. 

У Запорізькому колегіумі 98 окреслено перспективи розвитку 

медіахолдингу, вчителі беруть участь у вебінарах, збагачують знання з 

основ медіаграмотності за матеріалами Міжнародних медіаконференцій, які 

проводить Академія української преси, слідкують за новинками на 

медіаосвітніх порталах України.  
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В статье изложены методические аспекты создания медиахолдинга в 
Запорожском коллегиуме №98 Запорожского городского совета 

Запорожской области в сочетании с внедрением интегрированных 
медиаобразовательных технологий на уроках общественных дисциплин и 

развития критического мышления, как следствие. Изложен также 
собственный проект, соответствующий техническим возможностям 

коллегиума и готовый для внедрения на уровне школьных учебных 
заведений. Проведен анализ возможностей проекта с точки зрения 

необходимости повышения уровня медиаграмотности учащихся, переход к 
культуре создания сквозного медиапространства, задействование как можно 

большего количества учащихся в процесс создания школьных медиа. 
Ключевые слова: информатизация образования, критическое 

мышление, медиахолдинг, on-line трансляция, STREM-news. 
 

The article describes the methodological aspects of the media holding in 

Zaporozhye Collegium №98 Zaporizhia city council of Zaporozhye region in 

conjunction with the introduction of integrated media educational technology in 
the classroom social studies and the development of critical thinking as a result. 

Also describes his own project, the relevant technical capabilities of the 
Collegium and ready for implementation at the level of school education. The 

analysis of project opportunities in terms of the need to increase the level of 
media literacy of students, the transition to a culture through the creation of 

media space, the involvement of an increasing number of students in the process 
of creating a school of media. 

Key words: informatization of education, critical thinking, media holding, 
on-line broadcasting, STREM-news. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО МЕДІАПЕДАГОГА ДО СТВОРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

 В статті розглядаються особливості використання і створення засобів 

навчання як елемента впровадження медіаосвіти в навчальний процес 

підготовки майбутнього вчителя. 

Ключові слова: медіаосвіта, впровадження, підготовка майбутнього 

вчителя, засоби навчання 

У житті сучасного інформаційного суспільства, головними продуктами 

виробництва якого є інформація та знання, велику роль відіграє медіа ресурс 

разом з очевидними перевагами та певними вадами й небезпеками. Саме 

засоби масової інформації стають інструментом використання та 

виокремлення знань, стають провідним чинником соціалізації сучасного 

молодого покоління. інформаційні революція та глобалізація спричиняє 

залежність сприйняття інформації від способу подання цієї інформації 

медійними каналами окремого споживача. Тому, за умови насиченості 

медіапростору, стає все більш актуальним для підростаючого покоління 

формування умінь для орієнтації, адекватного сприйняття, критичного 

осмислення, оцінювання інформації, що отримується з медіаінформаційних 

потоків. А впровадження елементів медіаосвіти як в навчально-виховний 

процес підготовки учня, так і в процес професійної підготовки майбутнього 

вчителя до впровадження елементів медіа освітньої діяльності в професійну 

діяльність, стає актуальним й обов'язковим. 

Одним з можливих шляхів підготовки майбутнього педагога до 

впровадження елементів медіаосвіти у власну професійну діяльність є 

використання готових засобів навчання та навчальних курсів 

медіаосвітнього спрямування. Серед таких засобів навчання можна 

виокремити різні дистанційні курси медіа освітнього спрямування: 

•  «Metaliteracy: Empowering Yourself in a Connected World» 

(платформа Coursera), метою якого є навчити орієнтуватися, 
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знаходити, критично оцінювати та продукувати інформацію у 

відкритому просторі Інтернет та соціальних медіа середовищах; 

•  «History and theory of media» (платформа Coursera), метою якого є 

формування базових уявлень про розвиток медіа та медіа систем, 

про історію медіа як історію розвитку соціального інституту. Також, 

значну увагу приділяється розгляду основних теорій медіаосвіти; 

•  «Media LIT: Overcoming Information Overload» (платформа EdX), 

метою якого є формування медіаграмотності слухача курсу, 

здатного аналізувати та створювати засоби масової інформації, 

формування активного користувача засобів масової інформації; 

•  «Making Sense of the News: News Literacy Lessons for Digital 

Citizens» (платформа Coursera), метою якого є розвиток критичного 

мислення під час пошуку достовірної інформації в новинних 

повідомленнях, знайомство з ключовими елементами новинної 

журналістики; 

•  «Launch Your Journalism Career» (платформа Coursera), метою 

якого є ознайомлення з етичними стандартами журналіста для 

збирання інформації та принципі створення новинних повідомлень, 

ознайомлення з тенденціями соціально-орієнтованої журналістики 

та особливостями роботи журналістів в різних сферах (газети, 

журнали, телебачення, новітні медіа тощо); 

•  «Медіаграмотність для громадян» (платформа Irex), метою якого є 

надання базових знань у сфері медіа, ознайомити громадян з 

найрозповсюдженішими видами маніпуляцій і пропагандою, а також 

надати їм базові інструменти перевірки інформації та критичного 

мислення. Головне завдання цього курсу полягає не в тому, щоб 

сказати, якими ЗМІ потрібно користуватись, а навчити громадян не 

підпадати під вплив пропаганди та дезінформації. 

Ще одним з шляхів медіа освітньої підготовки майбутнього вчителя та 

накопичування досвіду впровадження медіаосвіти в навчально-виховний 

процес є залучення майбутнього педагога до створення електронних засобів 

навчання в підтримку вивчення спеціальних предметів (курсів) з медіаосвіти 

та використання можливостей медіа інформаційного простору при 

викладання фахових дисциплін. 

На обов’язковості формування вмінь проектування та створювати 

навчального середовища, насиченого сучасними технологіями, яке 

зорієнтовано на результат та надає змогу школярам ставити власні цілі 

навчання,  відслідковувати й оцінювати власне просування у навчанні, 

наполягають  A.Agogino, С.Dym, O.Eris, D.Frey, L.Leifer [1]. Американський 

національний технологічний стандарт для вчителів ISTE зобов’язує вчителів 

володіти уміннями розробляти, проектувати й адаптувати авторські 

електронні засоби навчання для того, щоб підвищити інформаційну 

насиченість навчання, розвивати знання і вміння школярів, підтримувати їх 

індивідуальність, стимулювати активність кожного школяра у досягненні 
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власних освітніх цілей, в управлінні навчанням й оцінюванні особистого 

прогресу [2].  

Саме створення власних електронних засобів навчання дозволяє 

майбутньому вчителеві отримати міцні та свідомі знання з теми, знайти 

зв’язки як внутрішньо предметні, так і з іншими предметами, спроектувати 

пізнавальну діяльність учнів на уроці та в позаурочний час. Медіаосвітній 

простір продукує нову інформацію та розповсюджує медіа каналами. Тому 

саме медіапростір є невичерпним джерелом створення цифрового контенту 

як для різних начальних предметів (математика, хімія, фізика, інформатики 

тощо), так і потребує створення засобів навчання для опанування учнів 

основами медіаосвіти. В рамках курсу з методики навчання студентам 

запропоновано знайти в художніх фільмах фрагменти, які можна 

використовувати для організації проблемного вивчення окремих тем або для 

організації проектної діяльності. Так, фрагмент художнього фільму «Міцний 

горішок 3» (фрагмент у фонтана) було запропоновано студентами для 

використання на уроках інформатики в початковій школі при розв’язанні 

логічних задач та роботи с програмним середовищем «Скарбниця знань. 

Переливання» в 2 класі. Фрагменти художнього фільму «Втеча із замку 

Колдіц» для вивчення перетворення різних видів енергії на уроках фізики 

для організації проектної діяльності тощо. 

Вивчаючи дисципліну «Інформаційно-комунікаційні системи в освіти» 

студенти 3-4 курсів мають нагоду познайомитися з інструментами створення 

інтерактивних вправ. Слід зазначити, що під час вивчення цього 

інструментарію студентам пропонується для змістовного наповнення 

питання, пов’язані з актуальними проблемами освіти в галузі інформатики, 

зокрема медіатехнологій та питань медіаосвіти. Під час створення таких 

вправ студенти обирають питання, добирають матеріал та на базі знайденого 

контенту представляють свої вправи: 

 вправа «Кібербулінг»  

(https://learningapps.org/display?v=pj4zk9dba17); 

 вправа «Інструменти маніпуляції» 

(http://LearningApps.org/watch?v=p216mk3mk17); 

 вправа «Види маніпуляторів» 

(http://LearningApps.org/watch?v=p26zv10qn17); 

 вправа «Реклама і психологія  

(https://app.wHYPERLINK 

"https://app.wizer.me/preview/VWY4MI"iHYPERLINK 

"https://app.wizer.me/preview/VWY4MI"zer.me/preview/VWY4MI). 

 

В процесі опанування навчальним матеріалом курсу «Проектування 

електронних дидактичних ресурсів» студентам було запропонована обрати 

індивідуальне завдання для проектування електронного ресурсу засобами 

https://learningapps.org/display?v=pj4zk9dba17
http://learningapps.org/watch?v=p216mk3mk17
http://learningapps.org/watch?v=p26zv10qn17
https://app.wizer.me/preview/VWY4MI
https://app.wizer.me/preview/VWY4MI
https://app.wizer.me/preview/VWY4MI
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Macromedia Flash. Серед тем були запропоновані теми, пов’язані з основами 

медіаосвіти. Створення проекту передувала робота по опрацювання джерел 

щодо вибору контенту ресурсу, розробка технічного завдання, розробка 

ресурсу, розробка методичних матеріалів щодо використання навчального 

проекту та публічний захист. Прикладом такого електронного ресурсу можна 

назвати проект «Медіасвіт: реклама» 

(https://drive.google.com/file/d/0B7tbwIAD0AxxRHVpdHJDQm8yaVE/view?usp

=sharing). 

Таким чином, аналіз готових засобів навчання, електронних матеріалів 

дистанційних курсів та розробка власних засобів навчання для 

впровадження елементів медіаосвіти в навчальних процес значно підвищує 

рівень усвідомлення та міцність знань, міряє формуванню медіа освітньої 

компетентності майбутніх вчителів. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:  

 

1. Dym C. Engineering design thinking, teaching and learning / C.Dym, 

A.Agogino, O.Eris, D.Frey, L.Leifer // Journal of Engineering Education. – № 

94 (1). – P.103–120. 

2. National Educational Technology Standards for Teachers [Electronic 

resource]. – 2008. – Режим доступу: http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-

t-standards.pdf?sfvrsn=2 
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В’ячеслав Юденков 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ПТНЗ ЯК 

КОНЦЕПТУАЛЬНА УМОВА РОЗШИРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Автор статті порушує проблему вагомості реалізації програми 

медіаграмотності (медіаосвіти) в сучасному професійно-технічному 

навчальному закладі як концептуальної умови розширення освітнього 

простору, в якому відбувається: становлення та формування професійної 

ідентичності; виховання громадянина, патріота своєї країни; підготовки 

учнівської молоді до взаємодії зі складним інформаційним світом, розвиток 

творчого медіасприйняття та аналітичного стилю мислення. 

Ключові слова: медіаграмотність, медіаосвіта, медіакомпетенція, 

освітній простір, критичне мислення, мережеві спільноти, національно-

патріотичне виховання. 

Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що сучасні мас-медіа, 

стрімкий розвиток кіберпростору, інформаційно-комунікаційних технологій 

як складових професійної компетентності майбутнього працівника 

видавничо-поліграфічної галузі України потребують від професійно-

технічного навчального закладу (ПТНЗ) впровадження додаткових 

навчальних програм з цілеспрямованої підготовки учня до вмілого й 

безпечного користування ними. Загальновідомо, що медіа потужно і 

суперечливо впливають на освіту молодого покоління, є провідником у його 

соціалізації, а інколи й впливають на формування психіки, можуть сприяти у 

процесах пришвидшення професійного самовизначення. 

Слід зазначити, що формування майбутнього кваліфікованого робітника 

в ПТНЗ відбувається за двома напрямками – внутрішня та зовнішня 

особистісна професійна ідентичність. Просторовий аспект у цьому процесі 

займає провідне місце. Тому у своєму дослідженні ми намагаємося звернути 

увагу на різні аспекти реалізації медіаграмотності учнів Міжрегіонального 

вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій 

(ДНЗ «МВПУПІТ», м. Дніпро) як концептуальної умови (систем образів 

взаємодії людини з професійним середовищем, соціуму, а також образів 

цілей, результатів, способів їх досягнення) освітнього простору в якому 

відбувається: становлення та формування професійної ідентичності; 

виховання громадянина, патріота своєї країни; підготовки учнівської молоді 

до взаємодії зі складним інформаційним світом, розвиток творчого 

медіасприйняття та аналітичного стилю мислення. 
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Відтак, просторові уявлення розглядаються нами не лише як суб’єкт-

суб’єктні відносини, а й як середовище, що сприяє та породжує взаємодію 

між людьми, включаючи й мережеві спільноти. 

Слід зазначити, що аналізована в статті проблематика ще недостатньо 

вивчена. Попри те, медіаосвіта, медіакультура, медіапедагогіка останнім 

часом привертають значну увагу науковців, стають набутком теоретичного 

дискурсу. Даній тематиці велику увагу приділяють представники 

педагогічних та психологічних наук, зокрема: Я.Бахматюк [1], 

С.Бекназарова [2],  В.Биков [3], В. Гура [4], О Данилова [5], Ю.Казанов [6], 

А.Литвин [7], А.Найдьонова [8], О.Волошенюк [9], Г Онкович [10], М. 

Слюсаревський [11] та інші 

Метою статті є прагнення автора показати реальний практичний досвід 

ДНЗ «МВПУПІТ» в реалізації програми медіаграмотності (медіаосвіти) на 

основі єдиної медійної платформи, підґрунтям якої є мережеві спільноти, 

привернути увагу громадськості до використання медіаосвіти у фаховій 

підготовці майбутніх працівників у ПТНЗ та інших ланках освіти 

Наукова новизна. ХХІ століття – це час, коли найціннішим товаром 

стала інформація. Паралельно із зростанням цінності інформації як продукту, 

об’єкту та суб’єкту людської діяльності, розширюють свої межі й інформаційні 

ринки, платформи та мережі, де дані поширюються у незрівнянних ні з чим 

масштабах. Соціальні мережі ледь не відіграють роль альтернативних 

політичних арен; за останні кілька років в рази зросла чисельність 

всеможливих Інтернет-бізнесів, що будуються на дропшипінгу товарів з-за 

кордону, SMM-маркетингу тощо; всесвітньо відомі ЗМІ у прискореному темпі 

переходять на електронні варіанти видань, вслід за ними цей тренд 

переймають усі інші представники медіаіндустрії. Вже не доводиться 

говорити про величезний вплив Інтернету та медіапростору на формування 

особистостей підростаючого покоління. Тому, важливим елементом 

викладання медіаграмотності серед учнів ПТНЗ є доручення їх до роботи із 

медійними продуктами в соціальних мережах, що впливає на формування 

медіакомпетенції зокрема та складових громадянина в цілому.  

У ДНЗ «МВПУПІТ» інформатизація розглядається як окрема, трансфер-

інтегративна форма педагогічної науки, що інтегрує фундаментальні 

прикладні й наукові дослідження в єдину медійну платформу (освітній 

простір). Функціонування цієї платформи спрямоване на: 

1) активне використання нових виховних можливостей, які доступні для 

викладання у віртуальних середовищах, організація активної 

освітньої діяльності в соціальних мережах; 

2) зміна цілей, змісту освіти, методів та організаційних форм 

викладання, що відповідають задачам інтелектуалізації та соціалізації 
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учнів у сучасних умовах інформаційного суспільства періоду 

глобалізації; 

3) вдосконалення методичних систем викладання, орієнтованих на 

цілеспрямоване включення учнів у колективну освітню діяльність на 

основі інформаційної взаємодії у мережевих спільнотах для 

забезпечення наукових, соціальних результатів викладання, а також 

на формування навичок самостійного здійснення інформаційної 

діяльності; 

4) інтелектуалізація інформаційних систем, що забезпечують 

автоматизацію та керування технологічними процесами у сфері 

професійної освіти. 

Для вирішення зазначених завдань колектив ДНЗ «МВПУПІТ» активно 

використовує інформаційно-комунікаційні освітні технології, а також виховні 

можливості мережевих спільнот, як основних модулів програми 

медіаграмотності. Ряд експериментів, проведених всередині учнівського 

колективу, довели тезис про те, що мережеві спільноти, до яких долучаються 

учні, мають потужну соціально-виховну функцію. Як доказ зазначеного 

припущення є започаткування у навчальному закладі низки інтерактивних 

проектів у соціальних мережах, про які мова й піде далі. 

Основний матеріал дослідження. 

Вигідна перевага освітніх мережевих спільнот полягає, на нашу думку, 

в тому, що найбільша увага їх учасників приділяється тому, як вони діляться 

знаннями одне із одним. Таким чином, запускається механізм 

самовиховання, який контролюють відповідальні модератори – спеціалісти 

чи фахівці з тієї чи іншої галузі. Наразі, усі інтерактивні проекти ДНЗ 

«МВПУПІТ» модерує керівник гуртку медіаграмотності, що має відповідний 

досвід роботи з інформацією та знання, необхідні для того, аби навчити учнів 

сприймати, шукати, створювати та фільтрувати медіа-продукти.  

Першим проектом, що спрямований на розвиток медіакомпетенції в 

учнів ПТНЗ, а також реалізації програми національно-патріотичного 

виховання молоді, є проект «Історичний персонаж». В контексті нашого 

дослідження під медіакомпетенцією розуміємо реалізацію соціального 

спілкування в суспільній практиці, тобто здатність розуміти, аналізувати і 

оцінювати зміст медіа, вміння використовувати медіа під час навчання і 

дозвілля, бути співтворцем особистого змісту мас-медіа, володіти навичками 

самопрезентації та спілкування з іншими користувачами медіа і, якщо 

потрібно, вміти критично оцінювати власну медіаактивність [15, С.4]. 

Інтерактивна ініціатива діє з 2015 року на базі соціальної мережі 

«Фейсбук». Проект містить змагальний характер – кожного місяця 

учасникам, що представляють різні навчальні групи, пропонується одна 
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тема, яка стосується історії України, або подій сьогодення, що однозначно 

залишать свій відбиток на державотворчому шляху нашої країни. Тема може 

стосуватися соціальних реформ, військових потрясінь, культурних звичаїв 

або наукових відкриттів та обов’язково має національно-патріотичний 

підтекст. За відведений час учасники готують власні презентації, що можуть 

включати не лише текстові, але й будь-які медіа-матеріали. Особливо 

заохочується створення власних медіа-проектів, як-то колажі чи відео 

ролики, а також проведення досліджень, що ґрунтуються не на «копі-пасті», 

а на знаходженні важкодоступної інформації, взятті інтерв’ю у компетентних 

осіб (роботодавців, керівників базових підприємств поліграфічної галузі 

Дніпропетровщини) тощо. По завершенні кожного етапу конкурсу учні 

презентують власні дослідження на сторінці у мережі «Фейсбук», де їх 

можуть обговорювати чи доповнювати інші учасники. Компетентне журі 

здійснює оцінювання кожного окремого дослідження по ряду критеріїв, 

виставляє бали, за результатами яких у кінці року обираються три найбільш 

медіаграмотні групи учнів. Переможців нагороджують розвиваючими 

подарунками, а також пізнавальними екскурсіями до історичних місць 

України.  

Подібний проект розвиває медіаграмотність учнів одразу у кількох 

напрямках. В першу чергу, учнів заохочують до роботи з інформацією, адже 

чи не найбільша проблема суспільства глобалізації полягає в тому, що люди 

сприймають весь інформаційний потік, не фільтруючи та не відсіюючи зайвих 

даних. По-друге, у ході проекту учні навчаються не лише знаходити 

інформацію, а й створювати власний медіа-продукт. Врешті решт, сама 

тематика проекту спонукає до культивування серед учнівського колективу 

патріотичних почуттів та обізнаності з історією власної держави. Платформа 

соціальної мережі відкриває можливості не лише механічного виконання 

завдань, а й колективного обговорення інформаційних потоків. Таким чином, 

учні допомагають одне одному ставати більш обізнаними та 

медіаграмотними. 

Другим інтерактивним проектом, що спрямований на розвиток медійної 

компетентності учнів ПТНЗ, є створення власного радіоподкасту. Регулярно 

учні разом із керівником гуртку медіа грамотності беруть участь в записі 

подкастів, присвячених пам’ятним датам з історії України, культурним 

особливостям нашого регіону та будь-яких подій, що стосуються 

державотворення та національного становлення українського народу, а 

також здійснюють порівняльні дослідження у сфері професійної педагогіки, 

порівнюють особливості фахової підготовки поліграфістів в Україні та країнах 

Західної Європи.. У ході запису радіоподкастів учні, знову-таки, вчаться 

опрацьовувати та створювати інформацію, а також отримують навики 

створення власного медіа-продукту, як-то – радіоподкаст.  

Крім того, учні МВПУПІТ регулярно беруть участь у записі відео роликів 

для власного каналу навчального закладу на Youtube. Де-факто, це 
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являється блогерською діяльністю, яка, в свою чергу, є невід’ємною 

складовою сучасного медіапростору. Блогерський контент – це своєрідний і 

специфічний інформаційний продукт, адже блогер, на відміну від журналіста 

ЗМІ, не обмежений офіційно жодними рамками чи кодексами. Тому, кожен 

блогер несе подвійну відповідальність перед своєю аудиторією за створений 

ним продукт. Цього і навчаються учні ДНЗ «МВПУПІТ» у ході підготовки 

відеороликів для каналу. Основа тематика каналу – міжнародна діяльність 

українських політичних, правозахисних та культурних діячів, а також історії 

видатних особистостей Дніпропетровського регіону. У ході запису учні 

вчаться відбирати інформацію, знаходити декілька різних точок зору, брати 

та давати інтерв’ю, монтувати відео тощо. Крім того, важливим елементом 

ведення власного каналу є розвиток навичок взаємодії із іншими учасниками 

мережевих спільнот. 

У порівнянні з іншими інтерактивними платформами, як-то чатами чи 

закритими форумами, соціальні мережі виглядають найбільш привабливими 

для того, щоб заохочувати учнів до активної інформаційної медіа-діяльності. 

Соціальні мережі дають можливість створювати спільноти, навколо яких 

можуть групуватися учні, використовувати різні медіа-продукти, 

координувати роботу над спільними інформаційними проектами. Сталий 

склад учасників освітніх спільнот формує дружню атмосферу навчання, що, 

на думку керівників інтерактивних проектів, є важливою умовою освітнього 

процесу. Майже стираються межі між керівниками та підлеглими, лідерами 

та аутсайдерами, всі мають рівні можливості для самореалізації та розвитку. 

Кожен з учасників спільноти – це окремий інформаційний потік, тому подібна 

мережева спільнота є універсальним освітнім інститутом медіаграмотності. 

Мережеві спільноти також знімають будь-які територіальні, технічні чи 

матеріальні бар’єри для освітнього процесу. Учні спілкуються не лише  із 

«довіреними особами» (як-то, педагог чи керівник), а і зі сторонніми 

користувачами, тому повинні навчатися фільтрувати та перевіряти 

отримувану інформацію – не лише в теорії, але й на практиці. Ми пропагуємо 

теорію про те, що найкращий спосіб виховати медіаграмотного учасника 

масових комунікацій – помістити його у відповідне середовище та допомогти 

розібратися із спрямованими на нього з усіх сторін інформаційними 

потоками.  

Висновки. Таким чином, соціальні мережі є універсальною платформою 

для інтерактивного навчання медіаграмотності учнів ПТНЗ в умовах 

інформаційної глобалізації суспільства. Така платформа має ряд переваг: 

розширені технічні можливості; наявність безлічі інформаційних потоків, в 

яких необхідно вчитися орієнтуватися; розвиток комунікаційних навичок та 

уміння фільтрувати інформацію; колективне створення медіа-продуктів. 

Учні, яких ми залучаємо до участі в інтерактивних медіа-проектах, 

розвиваються одразу у кількох напрямах: стають більш освіченими у 

питаннях роботи з інформацією та створення власних медійних продуктів; 
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стають більш обізнаними з історії та сучасності власної держави, а отже – 

патріотично налаштованими; підвищують свої комунікаційні навички, вміння 

знаходити, фільтрувати та продукувати інформацію, а отже відбувається 

становлення та ідентифікування майбутнього кваліфікованого робітника 

видавничо-поліграфічної галузі. Подібний досвід виховує з учнів грамотних, 

освічених та захищених від негативного впливу суб’єктів інформаційного 

простору, що є обов’язковою рисою сучасної прогресивної людини. Отож, 

соціальні мережі наглядно демонструють свій безперечний потенціал у 

процесі виховання патріотично налаштованої та медіаграмотної молоді за 

умови їх правильного використання координаторами інтерактивних 

проектів.  З досвіду реалізації програми медіаграмотності в ДНЗ «МВПУПІТ» 

пропонується включити навчальний модуль (елемент) «Робота в соціальних 

мережах» й в інші навчальні програми з медіаосвіти.  
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Автор статьи поднимает проблему важности реализации программы 

медиаграмотности (медиаобразования) в современном профессионально-

техническом учебном заведении как концептуального условия расширения 

образовательного пространства, в котором происходит становление и 

формирование профессиональной идентичности; воспитания гражданина, 

патриота своей страны; подготовки ученической молодежи ко 

взаимодействию со сложным информационным миром, развитие творческого 

медиавосприятия и аналитического образа мышления. 

Ключевые слова: медиаграмотность, медиаобразование, 

медиакомпетенция, образовательное пространство, критическое мышление, 

сетевые сообщества, национально-патриотическое воспитание.  

 

The article’s author raises issue of importance of realization program of 

media-education in modern professional-technical educational establishment as 

conceptual condition of expansion of educational space, where next things are 

common: becoming of professional identity; growth of citizen, patriot of own 

country; preparation of youth to interaction with tricky informational world, 

development of  creative media-insight and analytical style of thinking.  

Keywords: media literacy, media education, media competence, 

educational space, critica thinking, network societies, nationa-patriotic 

education. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАОСВІТИ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті аналізується ефективність використання інформаційно-

комунікаційних технологій та медіа джерелу системі післядипломної освіти. 

Розглянуто питання упровадження медіа освіти на заняттях з курсів 

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти. Окреслено 

ключові проблеми та надано пропозиції стосовно заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності процесу впровадження медіа освіти в Україні. У 

статті йдеться про медіадидактику вищої школи та про професійно- 

орієнтовану медіаосвіту як про нові й перспективні педагогічні явища. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіадидактика, 

система відкритої післядипломної освіти, керівні та педагогічні кадри освіти. 

 Медіаосвіта (media education) – процес розвитку і саморозвитку 

особистості за допомогою та на матеріалах засобів масової комунікації 

(медіа) [1,2]. 

Питання медіа освіти та медіакультури привертають увагу представників 

різних наук. Причина не тільки в тому, що медіа освіта-домінуюча культура 

інформаційного суспільства, а в її між предметності. Актуальність 

розв’язання питань ефективного використання медіа освітніх технологій у 

системі відкритої післядипломної освіти диктує час, бо саме вони є складові 

інноваційної освіти. 

На сучасному етапі розвитку системи післядипломної педагогічної освіти 

медіаосвіта успішно розвивається за трьома векторами. Ми визначаємо їх як 

професійно-орієнтований, медіапедагогічний і медіапсихологічний.  

Одним із способів створення таких умов є застосування викладачами 

закладів післядипломної педагогічної освіти методів активного навчання як 

складової частини сучасних медіа освітніх технологій, що останнім часом 

широко впроваджуються у практику навчання. Саме активні методи 

навчання (медіа освітні технології) дають змогу тим, хто навчається 

(слухачам курсів підвищення кваліфікації), розкритися як особистості. 
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Сьогодні в цьому новому науковому відгалуженні виділяють кілька 

основних напрямків, що орієнтують на розвиток відповідних 

медіатехнологій, котрі використовуватимуться в освітній діяльності й 

сприяють розвитку медіадидактики. Мова йде про: 1) медіаосвіту майбутніх 

професіоналів – журналістів, кінематографістів, редакторів, продюсерів та 

інших «медійників»; 2) медіаосвіту майбутніх педагогів в університетах, 

педагогічних інститутах, в системі відкритої післядипломної освіти; 3) 

медіаосвіту як складову частину загальної освіти школярів і студентів; 4) 

дистанційну медіаосвіту школярів, студентів і дорослих за допомогою 

телебачення, радіо, системи Інтернет; 5) самостійну / безперервну 

медіаосвіту [1; 4]. 

Наразі ми виокремлюємо медіаосвіту у системі відкритої післядипломної 

освіти майбутніх фахівців різних напрямів підготовки, оскільки ведемо мову 

не просто про «медіа для всіх», а про те, як найбільш ефективно 

використовувати професійно-орієнтовані медіатексти в підготовці керівних 

та педагогічних кадрів освіти, щоб у подальшому вони успішно 

застосовували навички роботи з мас-медіа для підвищення професійного 

рівня, самоосвіти впродовж усього життя. Адже сьогодні мало бути просто 

інформаційно-гаромотним. Інформаційне суспільство знань потребує від 

особистості медіаграмотності. Щоб існувати в новому медіа- та 

інформаційному середовищі, успішно в ньому функціонувати, знаходити 

ефективні вирішення проблем у всіх сферах життєдіяльності, окремі 

громадяни, їх співтовариства й цілі нації мають володіти низкою важливих 

компетенцій, котрі дозволяють шукати інформацію, критично її оцінювати, 

створювати нову інформацію й нові знання, використовуючи при цьому 

доступні інструменти та формати, а також поширювати інформацію і знання 

різноманітними каналами.  

Інтерактивні методи потребують багато часу для підготовки як слухачів 

курсів підвищення кваліфікації так і самих викладачів. 

Саме медіа освітні технології, котрі виокремилися в окрему частину 

педагогіки-медіадидактику, яка розробляє теорію медіа освіти та навчання, 

науково обґрунтовує зміст медіа освіти, вивчає закономірності, принципи, 

методи, організаційні форми навчання із залученням медіа продуктів та 

посилань на мас-медіа, втілюють принципи гуманізації освіти, сприяють 

підвищенню інтелектуального, культурного, духовного, морального рівня 

майбутніх фахівців. 

Саме володіння подібними «компетенція ми» відкриває нові можливості 

для підвищення якості життя, однак при цьому кожна людина і суспільство в 

цілому стикаються з низкою перешкод і проблем, число яких постійно 

зростає Медіа- та інформаційна грамотність передбачають оперування всіма 

типами інформаційних ресурсів, адже «медіа- та інформаційно грамотна 

людина може використовувати різні засоби, джерела і канали інформації в 

особистій, професійній і суспільній життєдіяльності», оскільки знає, коли і 

яка інформація потрібна і для чого, де і як її можна отримати, розуміє, хто і 
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з якими цілями створив і поширює цю інформацію, має уявлення про ролі, 

функції та відповідальність ЗМІ, інститутів пам'яті та інших постачальників 

інформації. Медіа- та інформаційно грамотна особистість може аналізувати 

інформацію, повідомлення, уявлення та принципи, що транслюються медіа, 

«визначати достовірність одержуваної і створюваної інформації за низкою 

критеріїв». 

З огляду на те, що світова громадськість останнім часом приділяє таку 

велику увагу розвиткові інформаційної та медіаграмотності, зауважимо, що 

медіадидактика вищої школи, котра охоплює підготовку фахівців за різними 

напрямками, перебуває на початку свого становлення. Так само – і 

медіапедагогічна та медіадидактична теорії освіти. Зазвичай ідеться про 

більш звичне (і тут наявні певні напрацювання) – про медіаосвіту майбутніх 

професіоналів, котрі працюватимуть у медіапросторі, а також про відносно 

нове – медіаосвіту майбутніх педагогів у педагогічних закладах освіти, в 

системі підвищення кваліфікації. Останнім часом тему активно обговорюють, 

коли йдеться про дистанційну освіту. Медіаосвіта майбутніх фахівців різних 

напрямів підготовки (наголошуємо ще раз – не йдеться тільки про медійників 

та педагогів) спонукає нас звернути увагу на розвиток професійно-

орієнтованої медіаосвіти й, відповідно, про перспективи медіадидактики 

вищої школи. Тим паче, що в останні роки в Україні підготовлено кілька 

дисертацій, котрі засвідчили актуальність і перспективність розробляння 

цього нового напрямку. 

Нові мережеві інформаційні та комунікативні системи сьогодні 

пронизують все наше життя. Як частина довкілля, вони впливають на 

просвітництво, освіту й виховання, складають серйозну конкуренцію школі 

та університетам [5]. Просування медіа- та інформаційної грамотності – це 

відповідь на один із викликів глобального інформаційного суспільства. 

Досвід впровадження медіаосвіти у навчальний процес ВНЗ України 

переконує в тому, що на часі не просто вести мову про професійно-

орієнтовану медіаосвіту, її переваги, а й всіляко сприяти її впровадженню у 

навчальний процес. Завдяки медіаосвіті особистість зможе ефективно 

послуговуватися медіасферою впродовж усього життя, «усвідомлено 

вибудовувати своє життя, успішно навчатися протягом усього життя, 

працювати, ефективно вирішувати проблеми особистого та суспільного 

характеру». Інформаційно грамотна особистість зможе успішно 

використовувати медіазасоби для професійного й культурного зростання, а 

особистість медіаграмотна для цього залучатиме матеріали мас-медіа. 

Оскільки сучасні Інтернет-технології потребують одночасного володіння 

інформаційною та медійною грамотністю, зрозуміло, чому нове поняття 

«медіа-інформаційна грамотність» – набуває швидкого поширення не тільки 

в сучасному педагогічному середовищі. Професійна компетентність, 

медіакомпетентність – актуальні поняття сучасної освіти. Медіаосвічений 

фахівець здатен керувати саморозвитком особистості, оскільки він – 

професійно медіакомпетентний. 
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Тож медіаосвіта у системі відкритої післядипломної осмвіти – резерв 

підвищення якості підготовки не тільки фахівців для мас-медіа, 

медіапедагогів та медіапсихологів. Медіаосвітні елементи мають увійти до 

навчальних програм циклу професійно-орієнтованої підготовки з інших 

спеціальностей у відповідних їм обсягах через інтегровані медіаосвітні курси. 

Для більш ефективного засвоєння матеріалу викладачам, разом із 

традиційними технологіями навчання, бажано використовувати можливості 

застосування комп’ютерних технологій, загальнодоступних засобів MS 

Office: текстовий редактор MS Word, програми MS PowerPoint, MS Photoshop, 

Windows MovieMaker, My test та використання дистанційних комп’ютерних 

курсів тощо. Використання даних програмних продуктів дає змогу легше 

засвоїти матеріал і найдовше зберігати його в пам’яті в тому випадку, коли 

слухачі не пасивно сприймають те, що говорить викладач, а активно 

взаємодіють під час отримання матеріалу. 

Актуальність упровадження медіаосвіти у систему відкритої 

післядипломної освіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх технологій у 

професійну підготовку керівних та педагогічних кадрів освіти обумовлена 

тим, що у навчальному процесі виникає принципово нова концепція 

професійної підготовки, яка включає медіаосвітні стратегії з метою 

формування медіаосвітньої культури як необхідної складової професійної 

культури майбутнього фахівця. Це дає нам підстави говорити про 

медіадидактику вищої школи, про професійно-орієнтовану медіаосвіту як 

про нові й перспективні педагогічні явища. 

В основу підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців та інших 

форм післядипломної освіти закладаються прогресивні технології, які 

стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до теоретичних знань та 

передового досвіду, відбивають у формах і методах навчання цілісний і 

загальний зміст професійної діяльності, сприяють засвоєнню ефективних 

способів вирішення фахових проблем. 

Практичний аспект вирішення даного питання покладено в 

запровадженні у навчальний процес спеціальних навчальних курсів з питань 

медіа освіти, для слухачів курсів підвищення кваліфікаців ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти». Основними формами навчальної роботи слухачів 

курсів підвищення кваліфікації є захист проектних робіт, семінари-

практикуми, науково-методичні конференції, «круглі-столи», Інтернет-

конференціії де розглядаються питання всебічної підготовки керівних та 

педагогічних кадрів освіти до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою медіа, формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності і 

медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних 

особливостей. 
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коммуникационных технологий и медиа источнику системе последипломного 

образования. Рассмотрены вопросы внедрения медиа образования на 

занятиях по курсам повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров образования. Определены ключевые проблемы и 

даны предложения по мерам, направленным на повышение эффективности 

процесса внедрения медиа образования в Украине. В статье говорится о 

медиадидактику высшей школы и о профессионально ориентированную 

медиаобразование как о новых и перспективных педагогические явления. 
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медиадидактика, система открытого последипломного образования, 
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The article analyzes the efficiency of ICT and media source system of 

postgraduate education. The question of the introduction of media education in 

the classroom for courses and executive education teaching staff. Outlined key 

issues and submitted proposals for measures aimed at strengthening the 

implementation of media education in Ukraine. The article deals mediadydaktyku 

of higher education and vocational oriented media education as a new and 

promising pedagogical phenomenon. 
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Артемій Пономаревський 

 

СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті проаналізовано особливості розвитку вчителя іноземної мови 

як медіакомпетентного фахівця. Окреслено базові вміння, навички, знання, 

функції та характеристики педагога, якими слід володіти для ефективного 

впровадження медіаосвітнього підходу в навчально-виховний процес. 

Визначено переваги розвитку медіакомпетентності в умовах забезпечення 

післядипломної педагогічної освіти.  

Ключові слова: медіакомпетентність, навчання іноземних мов, 

медіаосвіта, медіаповідомлення, післядипломна педагогічна освіта. 

 

На сьогодні одним із основних показників компетентності вчителя 

іноземної мови є в першу чергу успіх учнів в оволодінні мовленнєвими 

вміннями та навичками. Оскільки саме спілкування відіграє провідну роль у 

процесі ефективного вивчення іноземних мов, то перед учителем повсякчас 

постають нові виклики, пов’язані з впливом медіа на учнів. Як зауважує Поль 

Груба (Університет Мельбурна, Австралія, PhD), «…якщо вивчення 

англійської мови як іноземної передбачаєвикористання мовного контексту 

(ситуацій), то слід звернути увагу на те, як медіа створюють контекст, і це 

може бути перспективним полем для дослідження» [8,181].  

Проблема відбору якісної інформації, поширення «screen-screen» 

комунікації у суспільстві, перевантаження тих, хто навчається, програмними 

матеріалами,тотальне перенесення молодими людьми віртуального 

симульованого світу та іміджевих образів («аватарів») у життєву реальність, 

конфлікт світосприйняття поколінь, тощо суттєво ускладнюють спілкування 

«face-to-face» під час занять з іноземної мови. Майже суцільна відсутність 

навчальних та науково-методичних матеріалів із упровадження елементів 

медіаосвіти до предметів з іноземних мов у навчальних закладах України 

також створює труднощі для забезпечення якісного навчально-виховного 

процесу. Окреслені тенденції сучасної освіти зумовлюють необхідність 

розвитку медіакомпетентності вчителів іноземних мов шляхом підвищення 

кваліфікації в цьому напрямі. 

Медіакомпетентність педагога, на думку О. В. Федорова, формує 

сукупність його знань, умінь, здібностей, мотивів за такими показниками як 

мотиваційний, інформаційний, методичний, практико-операційний та 

креативний, що дозволяє здійснювати медіаосвітню діяльність в аудиторіях 

різного віку [4, 24]. Тобто, медіакомпетентність учителя характеризується 

рівнем сформованості навичок сприйняття, аналізу, інтерпретації та 
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створення медіаповідомлень (медіаграмотність) та вмінням використовувати 

ці навички в аудиторії з метою навчання (медіаосвіта).  

Як відомо, «володіє світом той, хто володіє інформацією», наголошував 

ще Н. Ротшильд у XIXст. Як показують дослідження Національної асоціації з 

навчання медіаграмотності США, для розвитку професійної 

медіакомпетентності педагогам слід перш за все удосконалювати власні 

вміння аналізу медіаповідомлень, що передбачає постійний пошук відповідей 

на такі ключові питання[2]: 

1. Авторство й аудиторія. 

1.1.  Авторство 

1.1.1.  Хто створив повідомлення? 

1.2. Цілі 

1.2.1. З якою метою його було створено? 

1.2.2. До чого воно підштовхує аудиторію? 

1.2.3. На яку аудиторію розраховано повідомлення? 

1.3.  Економіка 

1.3.1. Хто заплатив за повідомлення? 

1.4. Вплив 

1.4.1. Кому повідомлення може бути корисним або зашкодити? 

1.4.2. Чи це повідомлення корисне для мене чи для інших? 

1.4.3. Що оповідач хоче, аби ми запам’ятали? 

1.5.  Реакція 

1.5.1. Що я можу зробити у відповідь на цей меседж? 

1.5.2. Як це повідомлення впливає на почуття? 

1.5.3. Як емоції можуть впливати на інтерпретацію меседжа? 

2. Меседжі і значення. 

2.1. Зміст 

2.1.1. Про що це повідомлення змушує думати? 

2.1.2. Що можна дізнатися з цього меседжа? 

2.1.3. Які ідеї, цінності, інформація або погляди є очевидними? 

2.1.4. Про що важливе не було сказано? 

2.2. Техніки 

2.2.1. Які техніки використано і чому? 

2.2.2. Яким чином вони передають цей меседж? 

2.3.  Інтерпретації 

2.3.1. Як різні люди можуть по-іншому зрозуміти меседж? 

2.3.2. Яка моя інтерпретація і що я можу дізнатися про себе з 

власної реакції? 

3. Репрезентація й реальність. 

3.1. Контекст 

3.1.1. Коли повідомлення було створено? 

3.1.2. Коли і як його було поширено? 

3.2. Надійність 

3.2.1. Це факт, погляд чи щось інше? 
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3.2.2. Наскільки це повідомлення заслуговує на довіру? 

3.2.3. Якими є джерела інформації, ідей чи припущень? 

По завершенню аналізу інформації, медіакомпетентний педагог подає 

її учням для рефлексії у комплексі з навчальною темою. Навчання іноземним 

мовам у будь-якому випадкує тісно пов’язаним з подіями, явищами та 

актуальними темами, що відбуваються в соціумі. Тож для сучасного вчителя 

іноземної мови вкрай важливо аналізувати великі обсяги нової інформації, 

яка так чи інакше має вплив на життя суспільства, обиратиз неї ключові ідеї 

та активно використовувати їх під час навчально-виховного процесу.  

Американські вчені Сінді Шейбе та Фейз Рогоу[3, 44] окреслили ряд 

функцій, якими повинен володіти медіакомпетентний педагог для 

задоволення освітніх потреб: 

 Інтегрувати навички XXI століття, зокрема здатність мислити 

незалежно, працювати в колективі, орієнтуватися на ефективне 

розв’язання проблемта обмірковувати власну роботу. 

 Навчати навичкам мисленням вищого гатунку, які необхідні дляпраці 

на сучасному робочому місці та в колективах, здійснювати ценавіть в 

умовах обов’язкового механічного тестування. 

 Ставитися до вибуху нових медіатехнологій з погляду освітнього 

розвитку,поважаючи медіа як частину культури учнів поза школою та 

поєднуючи шкільну роботу з досвідом повсякденного життя учнів. 

 Приділяти увагу конвергенції медіатехнологій, зосереджуючись 

надовгострокових навичках і знаннях, які застосовуються за 

допомогою різних технологій та типів медіамеседжів. 

 Розширити навчання грамотності через швидку трансформацію вмежах 

навчального часу, а не додаткового; ця стратегія надзвичайно 

важлива, оскільки програму навчання вже значно перевантажено 

завданнями та матеріалом, які необхідно опанувати. 

 Покращити академічні показники через залучення учнів до їхвласної 

культурної території та задовольняючи їх інтереси, а також 

забезпечуючи широкий набір ступенів складності, рівнів навичок і 

майстерності володіння іноземною мовою. 

 Інтегрувати викладання навичок у контент. 

Медіаосвіта намагається змінити стосунки між учнем і учителем, даючи 

змогу для роздумів та діалогів, полілогів, дискусій. Отже, вона розвиває 

значно більш відкритих та демократично налаштованих педагогів і 

спрямована переважно на здійснення групових форм навчання [1, 11–12]. 

Медіакомпетентний учитель іноземної мови може використовувати медіа 

маніпуляції не лише з метою формування критичного мислення учнів, але й 

для ефективного засвоєння ними матеріалу, зокрема референції на ідеології, 

стереотипи та ефект ексномінації (термін вперше запропонований Роланом 

Бартом у 1972 р.).  

Ідеологія у контексті медіаосвіти визначається системою специфічної 

закодованої реальності, котра складається з медіаповідомлень, 
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непідтверджених фактами. Тим не менш, як зазначає Мері Джейн Каррі 

(Університет Вісконсин-Медісон, PhD), коли медіапедагог створює 

ідеологічний простір, в якому стан речей постає природнім та універсальним, 

аудиторія зазвичай сприймає ідеології як загальноприйняті істини і не 

потребує додаткових доказів. Будь-яка ідеологія може бути вираженою 

словами «переважно», «як годиться», «як прийнято» тощо та 

репрезентована через медіа (особливо простежується у рекламі та 

телесеріалах). За допомогою ідеологій, медіакомпетентний педагог навчає 

учнів ключовим цінностям, твердженням, елементам культури та 

світосприйняттю у суспільстві, мова якого вивчається. 

Вивчення теми з професійним використанням яскраво представлених 

стереотипів дозволяє учням з одного боку легше запам’ятовувати матеріал 

та виражати ті судження, до яких вони звикли, а з іншого – ідентифікувати 

стереотипи, що є чудовим способом для превентивності расизму та 

дискримінації.  

Увагу та інтерес також приваблює використання медіа компетентним 

учителем іноземної мови ефекту ексномінації, за яким завершення певного 

сюжету відбувається у нетрадиційний спосіб, а саме виникає новий елемент 

на момент вирішення проблеми. Ексномінація характеризується 

руйнуванням домінуючих ідей, образів і символів у дискурсі (наприклад, 

історія конфлікту завершується з’ясуванням цілком нових причин його 

виникнення) [6, 5–10]. 

Під час навчального процесу медіакомпетентний педагог може 

формулювати завдання з урахуванням медіа впливу на сучасне суспільство. 

Наприклад, робота над іншомовною рубрикою для шкільної газети або 

журналу може стати на допомогу вчителю для того, щоб дати учням цікаву і 

корисну інформацію, а також розвивати їх уміння висловлюватися іноземною 

мовою. Учні працюють самостійно, але вчитель виступає при цьому головним 

редактором рубрики, коригує там, де це необхідно, делегує учням обов’язки, 

виховує відповідальність, оцінює їхню роботу, вступає в більш «живу» 

комунікацію з ними [5, 28–31].  

Обговорення відеофрагментів ситуативного спілкування носіїв мови 

також постає ефективним методом навчання. Медіакомпетентний учитель 

виступає модератором у підгрупах учнів, котрі обговорюють структуру 

побаченого і прослуханого діалогу, аналізують його жанр та стиль мовлення, 

висловлюються щодо значення місця розмови, зовнішніх характеристик та 

невербальних знаків [7, 20]. 

Найбільш ефективний розвиток професійної медіакомпетентності 

педагога в умовах української освіти можливий у межах післядипломної 

педагогічної освіти, оскільки він передбачає здійснення спеціальних курсів 

з поєднанням теорії і практики. Слухачі можуть розширити свої пізнавальні 

«горизонти» з питань упровадження медіаосвіти в контексті занять з 

іноземної мови, взяти участь в обговоренні та поспілкуватися з колегами 

щодо можливих шляхів вирішення проблеми. Викладачі та методисти курсів 



  

 

323 

повинні надати вчителям дієвий інструментарій для реалізації 

медіаосвітнього підходу в навчально-виховному процесі. 

Для того, щоб педагогічний працівник міг компетентно здійснювати 

медіаосвітню діяльність, необхідно зрозуміти механізм дії медіа повідомлень 

(ураховуючи їх вплив на аудиторію) та використовувати їх для аналізу 

освітнього процесу, а також формування гармонійної, компетентнісної 

особистості. Впровадження медіаосвітніх технологій у навчально-виховний 

процес вимагає від сучасного вчителя іноземної мови якісного, активного 

використання медійної інформації з метою успішного виконання завдань 

учнями. Розвиток професійної медіакомпетентності педагога – цілком 

виправданий і бажаний в умовах функціонування післядипломної 

педагогічної освіти.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Іванов В. Медіаграмотність: підручник для вчителя : [Передмова від 

видавця] / В. Іванов., О. Волошенюк // Сінді Шейбе, ФейзРогоу 

:Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. 

Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 

2014. – 319 с.  

2. Ключові принципи освіти з медіаграмотності [Електронний ресурс] / 

Національна Асоціація Освіти з Медіаграмотності США (NAMLE) / 

адаптація Сінді Шейбе і ФейзРогоу // 2007. – Режим доступу: 

https://namle.net/publications/core-principles/. – [Переклад: Он-лайн 

портал MediaSapiens]. – Режим доступу:  

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pita

nnya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/. – Мова укр. 

3. Сінді Шейбе Медіаграмотність: підручник для вчителя / 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.  

4. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, 

медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / А.В. 

Федоров. – Таганрог: ГПИ, 2010. – 64 с. 

5. Чернявський С. Як створити сучасну шкільну газету: Навчальний 

модуль/ С. Чернявський. – Київ: Академія української преси, Центр 

вільної преси, 2014. – 75 с.  

6. Curry, Mary Jane Media literacy for English language learners: A semiotic 

approach : [Text] / Mary Jane Curry // Literacy and numeracy studies. – 

1999. – Vol. 9. – No 2. – pp. 29–46. 

https://namle.net/publications/core-principles/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/


  

 

324 

7. Fehlman, Richard Making Meanings Visible: Critically reading TV :[Text] / 

Richard Fehlman // English Journal. – 1992, Nov.– Vol. 81. – No 2. – pp. 

19–23. 

8. Gruba, Paul Exploring media literacy research in Australian ESL context: A 

review paper : [Text] / Paul Gruba // University of Sydney Papers in 

TESOL– 2007. – 2(2). – pp. 167–191. 

 

В статье проанализированы особенности развития учителя иностранного 

языка как медиакомпетентного специалиста. Определены базовые умения, 

навыки, знания, функции и характеристики педагога, которыми следует 

обладать для эффективного внедрения медиаобразовательного подхода в 

учебно-воспитательный процесс. Определены преимущества развития 

медиакомпетентности в условиях обеспечения последипломного 

педагогического образования. 

Ключевые слова: медиакомпетентность, обучения иностранным 

языкам, медиаобразование, медиасообщениях, последипломное 

педагогическое образование. 

 

Development peculiarities appropriate for a teacher of foreign languages as 

a media competent expert are analyzed in the article. Basic teacher’s abilities, 

skills, knowledge, functions and characteristics necessary for efficient 

implementation of media education approach in a curriculum and pedagogical 

work are outlined. The advantages of media competence development in the 

conditions of providing continuing teachers’ training are defined.  

Key words: media competence, teaching foreign languages, media 

education, media message, continuing teachers’ training. 
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ДИТЯЧИЙ БІБЛІОТЕКАР – МЕДІАПЕДАГОГ: ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

У доповіді розглядаються Інтернет-ресурси призвані допомогти 

бібліотекарям, що обслуговуються дітей, в освоєнні нової компетенції – 

медіапедагог. Висвітлюються і творчі напрацювання бібліотек для дітей, які 

можна використовувати для професійного розвитку. 

Ключові слова: Інтернет-ресурси, медіапедагоги, професійний 

розвиток, медіаграмотність. 

 

Дитячий бібліотекар – професія багатогранна: бібліотекар, бібліограф, 

книгознавець, методист, педагог, психолог, соціолог, аналітик, журналіст, 

редактор, режисер, сценарист, аніматор, PR-менеджер, дизайнер, фотограф, 

оператор, веб-майстер, програміст… Це розмаїття нині доповнила ще одна 

офіційно закріплена у «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» [1] 

компетентність – медіапедагог. 

Бібліотеки для дітей мають багаторічний досвід формування 

інформаційної культури та популяризації бібліотечно-бібліографічних знань 

[2]. Та, враховуючи процеси функціонування медіа у суспільстві та їх вплив 

на особистість, сьогодні і користувачам, і бібліотекарям необхідно 

окреслювати нові шляхи отримання знань та вмінь, нові способи та методи 

ефективної та безпечної взаємодії із сучасними інформаційними 

технологіями. Розуміючи важливість впровадження медіаосвіти в Україні, 

бібліотекарі активно переформатовують зміст роботи, налагоджують 

співпрацю із зацікавленими інституціями, вивчають їх досвід та нові 

можливості. Позитивним є те, що і освітяни, і всі, хто займається питаннями 

медіаосвіти в Україні, бачать вагомий потенціал, який є в бібліотеках. 

Постійна участь у конференціях, організованих Академію української преси, 

дала можливість бібліотекам для дітей підключитися до розробки нової 

редакції «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні», і як результат: 

бібліотекарі, на ряду з іншими фахівцями, визнані як медіапедагоги. В 

документі зазначено, що позашкільна медіаосвіта базується переважно на 
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«діяльності позашкільних навчальних закладів, публічних (зокрема 

спеціалізованих дитячих) бібліотек…» [1, с. 14]; одним з напрямів 

поступового укорінення медіаосвіти та стандартизації її змісту на 2017-2020 

рр. стали розроблення та апробація спеціальних бібліотечних програм з 

медіакультури та медіаінформаційної грамотності.  

Світ медіа постійно змінюється і орієнтуватися в ньому, навчатися 

критично сприймати інформацію, досліджувати та аналізувати – завдання, 

що потребують постійного вивчення. Провідним лідером, що ініціює ключові 

ініціативи в сфері медіаосвіти в Україні стала Академія української преси 

(АУП). Саме на сайті цієї неприбуткової, неурядової та незалежної організації 

у вересні 2013 р. почав свою роботу портал «Медіаосвіта і медіаграмотність» 

[3], що став дієвою інтерактивною платформою та соціальним майданчиком 

для медіапедагогів задля сприяння відкритості та публічності процесів у 

медіаосвітньому середовищі. Актуальна медіаосвітня інформація, досвід 

локальних осередків, електронна бібліотека, результати досліджень, 

аналітичні експертні оцінки, плани уроків, навчальні програми – далеко не 

повний перелік матеріалів, що можна знайти на цьому ресурсі. Корисними 

для фахівців є матеріали щорічної конференції «Практична медіаграмотність: 

міжнародний досвід та українські перспективи», з уже традиційною секцією 

«Медіа- та інформаційна грамотність: функціонал сучасної бібліотеки». 

Інтерактивна форма подачі матеріалу з основ медіаграмотності зацікавить 

дітей та дорослих через представлені тут онлайн-ігри «Медіазнайко» [4] та 

«Медіаграмотна місія» [5], інтерактивний журнал MediaGuide [6] та 

дистанційний курс «Медіаграмотність для громадян» [7]. Згідно із задумом 

АУП, ці матеріали стануть частиною шкільного курсу з медіаграмотності. 

З 2006 року діє лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти 

Інституту соціальної та політичної психології Національної академії 

педагогічних наук України [8], як перший в Україні науковий підрозділ, що 

має за мету відстеження рівня медіакультури шкільної молоді та дорослого 

населення, осмислення методологічних і методичних підходів до розгортання 

медіаосвіти в системі загальноосвітньої школи. Електронна бібліотека, 

представлена на сайті лабораторії, включає низку ключових матеріалів, 

практичні напрацювання та теоретичні твердження наукового колективу. 

Представлені ресурси будуть корисними для вивчення, масового 

впровадження медіаосвіти, фахової підготовки та підвищення кваліфікації за 

медіаосвітнім напрямом, формування медіапсихологічної компетентності 

виробників медіа щодо захисту дитини в інформаційному просторі. 

З метою розвитку медіаосвітнього руху у 2010 р. громадською 

організацією «Телекритика» (зараз – «Детектор медіа») за підтримки 

Інтерньюз-Нетворк (США) був започаткований проект MediaSapiens [9]. 

Основний меседж проекту – «Допомагаємо розуміти медіа». Медіапросвіта, 

медіаправо, медіаетика, соцмережі, кібербезпека, медіакритика – ключові 

питання, що розглядаються в матеріалах сайту. Окремим розділом виділено 

«Медіа і діти», що акумулює дописи медіасередовища про життя дітей, 

http://irex.mocotms.com/
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практичні поради з Інтернет-безпеки та захисту особових даних та 

інформації, напрямів ІТ-освіти дітей. В листопаді 2016 р. «Детектор медіа» 

презентувала перший сучасний онлайн-посібник з медіаграмотності для 

підлітків «МедіаДрайвер» [10]. Це інноваційний освітній проект основна мета 

якого − навчити підлітків орієнтуватися у світі медіа та критично сприймати 

інформацію, яку вони отримують з різних медіаканалів. Інтерактивний 

посібник містить ігровий елемент у вигляді тестів, проходження яких 

дозволяє отримати «Посвідчення медіадрайвера» – водія, що добре 

орієнтується у складних лабіринтах медіасвіту. 

Невід’ємною частиною життя кожної людини сьогодні став Інтернет. 

Враховуючи зростання кількості дітей та підлітків, що проводять значний час 

в мережі, визнаючи Інтернет впливовим фактором соціалізації, дорослі 

постійно опікуються питаннями їхньої безпеки та захисту у віртуальному 

просторі. Захист дітей в Мережі — актуальна проблема, вирішувати яку 

потрібно не методами заборон, жорсткої фільтрації інформації, а об’єднавши 

зусилля суспільства і держави, батьків, школи, бібліотек. Найдоступнішим 

видом захисту дитини в Інтернеті є її інформування і навчання. Для бесід з 

дітьми дорослі можуть використати матеріали сайту «Права людини та 

Інтернет» [11], що діє в рамках проекту за фінансової та технічної підтримки 

Ради Європи та Європейського Союзу. Корисним також стане презентоване 

у 2017 р. аналітичне дослідження «Дитина онлайн: як забезпечити безпеку 

і приватність» [12], підготовлене за ініціативи громадської організації 

«Партнери цифрового правозахисту» та Національного комітету Дня 

безпечного інтернету в Україні спільно з Комітетом з питань інформатизації 

та зв'язку. 

Бібліотеки для дітей – саме ті майданчики, де вивчаються теоретичні 

документи, впроваджуються інноваційні проекти, народжуються нові ідеї. 

Творчими та креативними заходами бібліотекарі долучаються до щорічних 

акцій Дня Безпечного Інтернету [13], планують відзначення глобального 

тижня медійної та інформаційної грамотності [14], що проводиться світовою 

спільнотою під егідою ЮНЕСКО з 2012 року. Бібліотеки для дітей плідно 

збагачують український сегмент Інтернету, надаючи користувачам безцінну 

бібліографічну та вебліографічну інформацію, створюючи інтерактивні 

презентації, розробляючи бібліотечні уроки, акумулюючи на сторінках сайтів 

найбільш значиму інформацію з питань медіаосвіти. Лідером з питань 

розробки та впровадження медіаосвіти в мережі дитячих бібліотек є 

Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки. Ініційований 

бібліотекою корпоративний ресурс «Бібліотечні медіауроки» [15] діє вже 

четвертий рік. На ньому представлені розробки програм, уроків, бібліотечно-

бібліографічних занять, авторських напрацювань, медіа-ресурсів з питань 

формування інформаційної та медіакультури користувачів-дітей. 

Для моніторингу та організації ефективної роботи з питань 

медіаграмотності, отримання актуальної інформації, обміну досвідом, 

надання практичних порад і рекомендацій на сайті Національної бібліотеки 
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України для дітей (НБУ для дітей) [16] створено сторінки «Інформаційна 

культура користувачів», «Інтернет-безпека для дітей» та «Інтернет-безпека 

для батьків», які постійно оновлюються. У 2010 р. Національна бібліотека 

України для дітей стала ініціатором створення «Корпорації бібліотек України 

для дітей з аналітичного розпису періодичних видань», в рамках якої 15 

дитячих бібліотек формують зведену базу статей. В базі даних представлено 

матеріали з видань для дітей, педагогічної та бібліотечної фахової преси. На 

1 січня 2017 р. база вміщувала 75 тис. записів, з них майже 1000 записів 

присвячені питанням медіаосвіти та медіаграмотності. Створювані записи 

покладені в основу анотованого інформаційного списку для бібліотекарів 

«Інформаційна культура користувача-дитини – основа самовизначення в 

глобальному інформаційному просторі», випуск якого НБУ для дітей 

розпочала у 2014 р. На сайті бібліотеки можна переглянути і основний 

список, і два додатки-доповнення, сформовані протягом 2015 та 2016 рр. 

Ефективною формою популяризації пізнавальних матеріалів глобальної 

мережі серед дитячого контингенту стала міжбібліотечна взаємодія у роботі 

над проектом «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників 

бібліотек для дітей». Це каталог сайтів позитивного контенту для дитячої і 

підліткової аудиторії та спеціалістів, що працюють з дітьми. У 

корпоративному проекті, що діє за ініціативи НБУ для дітей з 2010 року, на 

сьогодні беруть участь працівники 14 бібліотек для дітей з різних регіонів 

України. На 1.01.2017 року ресурс вміщує 775 документів (для дітей – 564, 

для дорослих – 211). Та основним джерелом знань, звичайно, залишаються 

книги, тож медіаосвічений користувач повинен добре орієнтуватися і у світі 

літератури: на допомогу дітям та організаторам дитячого читання призначені 

ресурси «КЛЮЧ», «Коло читання», «Почитайко», що висвітлюють кращі 

твори українських авторів, тенденції розвитку вітчизняної дитячої книги. Про 

зацікавленість користувачів ресурсами сайту НБУ для дітей свідчать дані 

статистики сервісу Googl Analytics. Так, аналіз відвідуваності сторінок сайту 

за 2016 р. засвідчив, що четверту сходинку рейтингу зайняв корпоративний 

ресурс «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників 

бібліотек для дітей»; п’яту – «Електронний каталог»; шосту – Інтерактивні 

ресурси; десяту – Інтернет-безпека для дітей. 

Ми зупинилися лише на найбільш значимих ресурсах, які варто 

використовувати для професійного розвитку фахівцям різних сфер 

діяльності, але об’єднаних покликанням «медіапедагог». Сьогодні 

неможливо відокремити бібліотеку від інформаційного процесу, вона – 

стратегічний партнер медіаосвіти. Ми готові до навчання, до змін, до 

професійного занурення у медіапростір. 
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В докладе рассматриваются Интернет-ресурсы призваны помочь 

библиотекарям, обслуживаемых детей, в освоении новой компетенции – 

медиапедагог. Освещаются и творческие наработки библиотек для детей, 

которые можно использовать для профессионального развития. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, медиапедагоги, развитие, 

медиаграмотность. 

 

In the article reviews online resources called up to help librarians served 

children in the development of new competencies – mediapedahoh. Highlights 

and creative achievements libraries for children that can be used for professional 

development. 

Key words: Internet resources, media pedagog, professional development, 

media literacy. 
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Василь Шуляр 

 

МЕДІАОСВІТА: СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКА СПІВПРАЦІ  

МЕДІАПЕДАГОГІВ І БІБЛІОТЕКАРІВ 

 

Автор статті вибував цільові стратегії й тактичні кроки співпраці 

медіапедагогів і бібліотекарів у системі медіаосвіти, а також репрезентував 

засоби, що допоможуть сформувати медіакомпетентних суб’єктів 

педагогічного процесу, запропонував модель медіазаняття та його складові. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіавсеобуч, медіапедагог, медіатекст, 

медіазаняття, інформаційна культура, людина медіакультури. 

Актуальність медіавсеобучу суб’єктів педагогічного процесу передбачає 

формування компетентної особистості, що легко вписуватиметься в 

інформаційне суспільство XXІ століття, убезпечуватиме себе та інших від 

медійних ризиків і маніпуляцій свідомістю споживача медіатекстів.  

Мрія майбутнього – реальність завтрішнього: сучасний навчальний і 

бібліотечний заклади в єдності мають забезпечувати такий стан простору й 

середовища, в якому Я-особистість (учень, учитель, бібліотекар, батьки …) 

відчуватимуть себе комфортно, самодостаньо, щоб кожен був здатним на 

самовизначення і самореалізацію, щоб для кожного в кінцевому результаті 

це стало нормою життя. 

Завдання статті: вибудувати цільові стратегії й тактичні кроки співпраці 

медіапедагогів і бібліотекарів у системі медіаосвіти, а також репрезентувати 

засоби, що допоможуть сформувати медіакомпетентних суб’єктів 

педагогічного процесу, запропонував модель медіазаняття та його складові, 

що впливатимуть у сукупності на формування людини медіакультури. 

Напрям медіакультури особистості з позицій соціально-психологічного 

підходу ґрунтовно представлено низкою досліджень вітчизняних учених (О. 

Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. 

Різун) [3], основні теорії медіаосвіти, загальні поняття про медіа, його види 

та впливи представлено у працях науковців (В. Ф. Іванов, В. В. Різун, О. В. 

Волошенюк), медіаосвіта (медіаграмотність) у системі післядипломної 

педагогічної освіти розкрито публікаціями, які подано низкою джерел [4-5; 

2]. Проблеми медіапсихології і психологічні механізми впливу медіа на 

психіку дитини розкрито в підручнику Л. А. Найдьонової [6]. Практико 

орієнтована медіаосвіта представлено збіркою авторських уроків, де 

виокремлено в розділі 4 «Бібліотечна грамотність» з поданням моделей 

уроків, що пов’язані з книгою за авторства Г. Дегтярьової, О. Білик, О. 

Кукленко [7].  

Проблема взаємодії різних установ: навчального закладу й бібліотеки, 

щодо формування медіакомпетентних суб’єктів педагогічного процесу та 

співпраці медіапедагогів і бібліотекарів у системі медіаосвіти з 

використанням сучасних засобів навчання розкрито недостатньо.  
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Медійна модель шкільного навчального та бібліотечного закладів – це 

модель інформаційно-освітнього ноосередовища, в якому реалізується ідея 

комунікації ресурсів і процесів для забезпечення співпраці компетентного 

педагога/бібліотекаря й розумного/мудрого користувача. 

 Таких моделей можна вибудувати сім:  

1) «учитель → книга → учень»;  

2) «бібліотека → книга → учень, учитель»;  

3) «бібліотека → бібліотекар → книга → учень, учитель»;  

4) «бібліотека → бібліотекар → фонди → користувач»;  

5) «медіатека → медіатекар → медіаматеріали → користувач»;  

6) «інтернет → бібліотекар → інформаційні ресурси → користувач»; 

7) «НООбібліотека → інтернет → медіабібліотекар → ІнРс → 

МЕДІАкористувач».  

Яка із запропонованих моделей буде домінувальною, залежить від 

багатьох факторів і чинників, рівня матеріально-технічного забезпечення 

тощо.  

Сучасний навчальний і бібліотечний заклади в єдності мають 

забезпечувати такий стан простору й середовища, в якому Я-особистість 

(учень, учитель, бібліотекар, батьки …) відчуватимуть себе комфортно, 

самодостаньо, щоб кожен був здатним на самовизначення і самореалізацію, 

щоб для кожного, у кінцевому результаті, це стало нормою життя. Побудова 

співпраці суб’єктів навчального й бібліотечного закладів, наприклад, за 

сьомою моделлю, дозволить сформувати як інформаційну культуру, так і 

мати людину медіакультури.  

Інформаційна культура – виявляється у прагненні, здатності і готовності 

до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та 

комп’ютерних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і 

повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і 

результати діяльності. Інформаційно-комунікативна компетентність і 

інформаційна культура передбачає використання ІКТ у педагогічно-

бібліотечному процесі та пов’язано з оволодінням електронно-

комунікативними системами, засобами й технологіями.  

Інформаційна культура розглядається на трьох рівнях. Перший рівень – 

інформаційно-методологічний, що передбачає оволодіння 

знаннями/інформацією інфоноосферної едукології. Інфоноосферна 

едукологія – наука про освіту в сучасному інформаційному суспільстві в 

цілому з цілеспрямованою та стихійною циркуляцією знань в інфоноосфері 

Землі (можливо, і за її межами), яка сприятиме кожному жити і діяти в 

гармонії з собою і світом. Едукація потрактовуємо від латинського: 

«виводжу», «вирощення» – виховання всебічно розвиненої, гармонійної 

особистості, здатної соціалізуватися, досягати свого акме-розвитку, 

виявляючи рівень Я-людини культури, яка демонструє високий рівень 

використання сучасних ІТ-засобів комунікування. Другий рівень – 



  

 

333 

теоретичний, що передбачає озброєння себе дидактичними принципами 

комп’ютерно-інформаційного навчання, розумінням закономірностей 

функціонування інформаційного середовища учіння, питань логічної 

побудови курсів основ інформаційного моделювання. Третій рівень – 

практичний, що забезпечує високий рівень володіння базовими поняттями і 

знаннями, сформованості вміннями й навичками, виявлення здатностей в 

області електронно-комунікативних систем навчання, освоєння конкретних 

нових інформаційних технологій [8-9]. 

Цільові стратегії співпраці: традиційний та інноваційний формат 

шкільного навчального закладу й бібліотеки; нові комунікативні канали для 

просування книги, читання, бібліотеки; позиціонування бібліотеки як одного 

із самих підготовлених соціальних інститутів підтримки й розвитку читання 

в партнерстві з навчальними закладами освіти, громадськими організаціями, 

місцевими органами влади, об’єднаними територіальними громадами. 

Тактичні кроки науково-методичної підтримки партнерів медіаосвіти: 

розроблення навчально-методичного комплексу й моделей медіазанять для 

різних суб’єктів медіаосвіти.  

Складові навчально-методичного комплексу:  

1) програма медіаосвіти (медіаграмотності) суб’єктів педагогічного 

процесу в мультимедійному світі;  

2) тематика занять із формування медіаграмотності школярів різного 

віку в мультимедійному світі;  

3) тематика занять із формування медіакомпетентності педагогів, 

бібліотекарів і батьків у мультимедійному світі;  

4) моделі медійних заняття для школярів різного віку: дошкілля, 1-4 

класи, 5-7, 8-9, 10-11 класи;  

5) моделі медійних заняття для батьків, педагогічних і бібліотечних 

працівників;  

6) медійні засоби навчання в практиці роботи зі школярами.  

Для нас важливо було зреалізувати адресну супервізію щодо надання 

професійно-фахової допомоги бібліотечному або/і педагогічному 

працівникові/навчальному закладу для подолання труднощів у викладанні 

медіакурсів чи методиці роботи з медіакультурологічними текстами в різних 

режимах: очному й дистанційному: он-лайн, скайп, контакт-спілкування, 

електронна переписка та ін. із повним забезпеченням конфіденційності. 

Філософія медіазаняття для суб’єктів педагогічного процесу – 

медіацентрична стратегія і тактика пізна́ння/збагачення людини та 

просторові складові́ для конструювання моделі сучасного уроку/заня́ття 

(див. рис.). Вона передбачає розроблення технологічних моделей, де 

основою кожного заняття є медіатекст, набір або система медіакомпетенцій, 

вибудова ціннісного простору медіаспоживача, набуття ним медіадосвіду, 

щоб на виході ми мали сформовану Я-особистість – Людину інформаційної 

медіакультури [8-9]. 
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Отже, основними аспектами формування Людини інформаційної 

культури читачів є: розуміння ролі інформації в житті суспільства; знання 

інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації; уміння 

ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел; 

здатність до аналітичної переробки, використання та створення нової 

інформації. 

Формування ЛЮДИНИ МЕДІАКУЛЬТУРИ містить «здатність … 

осмислювати й застосовувати інформаційну картину світу як систему 

символів і знаків, прямих і зворотних зв’язків, вільно орієнтуватися в 

інформаційному суспільстві й адаптуватися в ньому» (за Лідія Чернікова). 

Тому імперативами співпраці суб’єктів медіаосвіти можемо визначити 

такі: 

1. Компетентність учня-читача цілком залежить від компетентності його 

вчителя та бібліотекаря. 

2. Компетентність учителя й бібліотекаря зростає тільки в процесі 

використання досягнень науки. 

3. Професійне самовдосконалення є нашим унеском у педагогічно-

бібліотечну науку. 

4. Освіта через передачу інформації, її розуміння, сприйняття й засвоєння 

суб’єктами – один із основних способів передачі культури і розвитку 

цивілізації. 
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to help shape of media-competent subject of pedagogical process, proposed the 

model of media-lesson and its components. 
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ГОТОВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО УПРОВАДЖЕННЯ 

СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Впродовж 2010-2016 рр. питання впровадження суспільного мовлення 

в Україні все частіше обговорюється практиками, а також є предметом 

наукових досліджень теоретиків соціальних комунікацій. 19 березня 2015 

року в. о. Президента України підписав відповідний закон, а 7 квітня 2015 

року Перший національний телеканал змінив свій логотип на «UA: Перший» 

. Проте питання готовності населення України до упровадження суспільного 

мовлення залишається відкритим. Тож з метою вивчення громадської думки 

щодо ставлення та рівня довіри населення до ЗМІ України в грудні 2015 року 

Центром незалежних соціологічних опитувань «Омега»  було проведене 

незалежне соціологічне дослідження. Його результати стосовно 

упровадження суспільного мовлення проаналізовані в статті.  

Ключові слова: соціологічне дослідження, соціальні комунікації, 

громадська думка, довіра населення до ЗМІ України, суспільне мовлення, 

телебачення, радіо, незалежність, об’єктивність. 

 

Постановка проблеми. Питання впровадження суспільного мовлення 

в Україні сьогодні є досить актуальним як для практиків, так і для дослідників 

соціальних комунікацій, до яких належить телерадіомовлення. З одного 

боку, генеральні директори обласних державних телерадіокомпаній болісно 

реагують на питання про перехід до суспільного мовлення з огляду на такі, 

вагомі на їх погляд чинники: обов’язкове скорочення штату, незрозуміле 

джерело фінансування, зменшення ефірних годин і, як логічне завершення, 

– зникнення регіонального мовлення загалом. Проте, як стверджують 

урядовці, серед цих чинників багато надуманого й мало реальних підстав 

для такого розвитку справ. З іншого боку, як практики, так і теоретики 

наголошують на тому, що саме суспільне мовлення є таким, яким 

телерадіомовлення має бути за визначенням – незалежним, чесним, якісним, 

об’єктивним, незаангажованим. І, як показує зарубіжний досвід, таке 

мовлення справді успішно функціонує в країнах Західної Європи, в Америці, 

Канаді тощо. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на те, що 

протягом 2010-2016 рр. матеріалами про суспільне мовлення частенько 

рясніють ЗМІ, а суспільне мовлення є предметом дослідження науковців, 

зробимо короткий огляд тем і проблем, які стосуються суспільного мовлення 

і так хвилюють українську управлінсько-журналістську та дослідницьку 

спільноти. Так, дослідники соціальних комунікацій намагаються осмислити 

питання суспільного мовлення з таких поглядів: Т. Чепурняк досить 

детально простежує шляхи впровадження суспільного мовлення в Україні, 

зокрема з акцентами на його ознаках, завданнях та сутності як такого, а 

також на медіазаходах, що проводилися з метою його популяризації [7, с. 

28], О. Гресько трактує суспільне мовлення як одну з передумов творення 

України як демократичної держави, ґрунтуючись на досвіді міжнародних 

суспільних мовників [3], Н. Каралкіна визначає особливості впровадження 

суспільного мовлення в Закарпатті як транскордонному регіоні [4]. При 

цьому, О. Гресько наголошує на тому, що аудиторія суспільного мовлення – 

це людина зі своїм власним світоглядом, освітнім і культурним рівнем, 

інформаційними запитами й смаками, фінансовими потребами й 

можливостями [2, с. 146], Н. Лиховід розглядає організаційні особливості 

впровадження суспільного мовлення в деяких країнах Євросоюзу [6]. 

Значним набутком у дослідженні цієї теми є статті журналістів-студентів, 

які були підготовлені на конкурс, оголошений «Телекритикою» за підтримки 

Ради Європи в лютому 2015 року. Тема – «Перехід від державного до 

суспільного мовлення в Україні»  [1]. Перемогла в Конкурсі стаття 

К. Коваленко, в якій проаналізовані причини протистояння обласних 

державних телерадіокомпаній та ідеологів суспільного мовлення [5]. 

Виділення частини невирішених раніше частин загальної 

проблеми – відсутність аналізу передумов запровадження суспільного 

мовлення з погляду цільової глядацько-слухацької аудиторії, зокрема 

опитування громадян щодо рівня їх обізнаності з сутністю поняття 

суспільного мовлення та їх волевиявленням щодо запровадження 

суспільного телерадіомовлення в Україні.  

Мета статті – з’ясувати ступінь готовності населення України до 

впровадження суспільного телерадіомовлення. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж говорити про впровадження 

суспільного телерадіомовлення, необхідно було з’ясувати, як саме 

ставляться населення України до сучасного телебачення та радіо, зокрема 

наскільки довіряють їм. Адже це один із визначальних чинників 

запровадження суспільного мовлення – незадоволення інформаційних 

потреб глядацької / слухацької аудиторії нинішнім продуктом чинних 

телерадіокомпаній. Спочатку потрібно було з’ясувати, яким інформаційним 

джерелам надають перевагу населення України – телебаченню, радіо, 

друкованим виданням чи Інтернет-виданням. Цікаво, що до цих видів ЗМІ 

додані ще й соціальні мережі, які нині набули широкого вжитку, хоча не 

мають прямого стосунку до ЗМІ.  
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Тож з метою вивчення громадської думки щодо ставлення та рівня 

довіри населення до ЗМІ України, зокрема телебачення та радіо, Центром 

незалежних соціологічних опитувань «Омега»  у грудні 2015 року було 

проведене соціологічне дослідження. З 21 по 28 грудня 2015 року в межах 

цього дослідження було опитано 1604 респондентів – громадян України, які 

мешкають у Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях 

України, а також у Донецькій та Луганській областях, що підконтрольні 

Україні. 

Метод дослідження – СATI (телефонне опитування). 

Тип вибірки – багатоступенева стратифікована ймовірнісна (за 

гендером, віком та типом населеного пункту); похибка вибірки –2,43%. 

Перше запитання, з якого було розпочате опитування, стосувалося 

пріоритетного джерела інформації. Відповіді респондентів відображені в 

таблиці.  

Таблиця 1. Відповіді респондентів на запитання  

«Якому джерелу інформації Ви надаєте найбільшу перевагу?», 

% 

 n % 

Телебачення 1348 84,0 

Інтернет-ЗМІ 925 57,7 

Друковані видання: газети, 

журнали, брошури 

440 27,4 

Радіо 362 22,6 

Соціальні мережі 282 17,6 

 

Варто зазначити, що в таблиці маємо більше, ніж 100%, оскільки 

респонденти мали можливість обирати кілька правильних відповідей. Як 

показали результати опитування, найпершим джерелом поінформованості 

респондентів виявилося телебачення (84%), на другому місці – Інтернет-ЗМІ 

(57,7%), і на третьому – друковані видання (27,4%). На жаль, радіо посіло 

лише четверте місце (22,6%). Соціальним мережам віддали перевагу лише 

17,6% опитаних, що на перший погляд викликає певне здивування.  

З метою більш детального розуміння та глибокого осмислення основних 

джерел інформування сучасного населення України розглянемо це питання 

залежно від таких критеріїв, як вік, освіта, матеріальне становище 

респондентів, а також тип населеного пункту та область, де проживають 

респонденти.  

Залежно від віку респондентів простежуються такі тенденції: опитувані 

молодшого віку, тобто від 18 до 35 років, як і передбачалося, надають 

перевагу Інтернет-ЗМІ як основному джерелу інформації. Натомість для 

опитуваних від 36 років до 66 років і старших основним інформаційним 

джерелом є телебачення. При цьому спостерігається тенденція до зростання: 

чим старші опитувані, тим більше часу проводять перед телевізором: від 

83,5% для 36-45річних до 96,7% для 66-річних і старших. Такий високий 
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відсоток населення України, яке регулярно споживає телепродукцію є досить 

втішним з погляду запровадження суспільного телемовлення. Проте 

суспільне мовлення охоплює не лише телебачення, а ще й радіомовлення, 

тож звернемося до результатів, які дало опитування населення України щодо 

споживання радійної продукції.  

Тож ситуація, яка склалася на сьогодні з радіомовленням із врахуванням 

вікового критерію, має такий вигляд: лише 16% молоді (від 18 до 25 років) 

слухає радіо. Проте цей відсоток з віком помітно зростає: 17,2% (від 26 до 

35 років), 19,4% (від 46 до 55 років), 25,9% (від 46 до 55 років), 25,6 (від 

55 до 65 років) та 30,4% (від 66 років і старші).  

Тож під час впровадження суспільного телеморадіомовлення необхідно 

врахувати, що найбільш значний за обсягом віковий прошарок глядачів – це 

респонденти від 36 років і старші, а найбільше споживачів радіопродукту у 

віці від 46 років і старші.  

Водночас для більш детального розуміння потреб та інформаційних 

інтересів своєї цільової аудиторії необхідно з’ясувати рівень освіти 

респондентів. Відповідно до отриманих результатів опитувані з вищою чи 

неповною вищою освітою найчастіше користуються всіма видами 

інформаційних джерел, окрім телебачення, зокрема: Інтернет-ЗМІ (72,9%), 

радіо (25%) й соцмережами (24,1%). Натомість телебачення переглядає 

лише 79,1% цієї категорії високоосвічених респондентів, тоді як з неповною 

середньою освітою – 96,6% респондентів. Варто відзначити, що відсоток тих, 

хто надає перевагу радіо та соцмережам як джерелу інформації, практично 

однаковий – приблизно чверть опитаних.  

Досить цікаво простежити залежність основного інформаційного 

джерела мешканця України від рівня його матеріального становища. Для 

групи людей з найвищим рівнем матеріального становища («На квартиру чи 

будинок грошей вистачає» ) основне джерело інформації – Інтернет-ЗМІ (для 

84,2% респондентів), на другому місці – телебачення (для 78,9% 

респондентів), на третьому – соцмережі (для 52,6% респондентів), останні 

позиції посідають радіо (для 42,1% респондентів) та друковані видання (для 

26,3% респондентів).  

Для групи людей з трохи нижчим рівнем матеріального становища («На 

автомобіль грошей вистачає, але квартиру чи будинок купити не можемо» ) 

ранжування основного інформаційного джерела є такою ж, хіба що з 

нижчими відсотками респондентів: Інтернет-ЗМІ обрали 81,2%, телебачення 

– 54,8%, соцмережі – 33,3%, радіо й друковані видання – по 19,0% 

опитаних. 

Для третьої групи людей, які оцінили свій рівень матеріального 

становища як такий, що «На побутову техніку грошей вистачає, але 

автомобіль купити не можемо», характерне таке ж ранжування джерел 

інформації, звісно, зі своїми особливостями. Так, Інтернет-ЗМІ на перше 

місце поставила практично така ж кількість опитуваних, як і в попередній 

групі, – 81,2%. На другому місці опинилося телебачення, хоча серед цієї 
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групи респондентів телебачення обрало значно більше опитуваних – 71,8% 

(різниця складає 17%). А от серед тих, хто обрав соцмережі, радіо та 

друковані видання суттєвої різниці не спостерігається – відповідно 26,8%, 

22,8% та 20,8% опитуваних.  

Починаючи з четвертої групи людей з рівнем матеріального становища, 

який визначений як такий, що «На одяг, взуття грошей вистачає, але велику 

побутову техніку купити не можемо»  ранжування пріоритетних 

інформаційних джерел змінюється: перше місце посідає телебачення – 

78,6%, друге – Інтернет-ЗМІ (68,8%), третє – соцмережі (23,0%), четверте 

– друковані видання (22,8%), п’яте й останнє – радіо (22,5%). Як бачимо, 

відмінність у відсотках між останніми трьома джерелами є незначною.  

П’ята група людей з порівняно невисоким рівнем матеріального 

становища («На харчування грошей вистачає, але одяг, взуття купити не 

можемо» ) так визначилася зі своїми інформаційними джерелами: 

телебаченню надали перевагу 86,6% опитуваних, Інтернет-ЗМІ – 55,7%, 

друкованим виданням – 30,5%, радіо – 22,9%, соцмережам – 12,9%. Варто 

звернути увагу, що в цій групі соцмережі перемістилися з третього місця на 

останнє. 

Порівняно з пріоритетами щодо інформаційного джерела попередньої 

четвертої групи серед опитаних п’ятої групи значно поглибився розрив між 

прихильниками телебачення та Інтернет-ЗМІ: так, якщо в четвертій групі 

цей розрив складає близько 10%, то в п’ятій групі – вже більше 30%. Крім 

того, набувають популярності серед населення цього матеріального стану 

друковані видання, хоча, здавалося б, якщо в людини не вистачає грошей 

на одяг і взуття, то чи може вона їх виділити на друковані видання. Як 

показують результати опитування, така людина або виділяє ці кошти, або 

читає друковані видання, оплачені кимось іншим.  

Нарешті, шоста група людей з найнижчим рівнем матеріального 

становища, який визначений як «Грошей не вистачає навіть на харчування», 

розставила так свої пріоритети щодо джерела інформації: переважна 

більшість обрала телебачення (94%), Інтернет-ЗМІ обрали лише 37,1% 

опитуваних, друковані видання назвали 30,6%, радіо – 22,8% і соцмережі – 

12,5%. Впадає в око значна кількісна різниця між респондентами, які 

облюбували телебачення та які приділяють основну увагу Інтернет-ЗМІ, – 

майже 60%. Крім того, варто зазначити, що соцмережі так і залишися 

«плестися в хвості», посідаючи останнє місце. 

Отже, узагальнюючи результати опитування щодо основного джерела 

інформації нами виділено три види ранжування залежно від рівня 

матеріального становища.  

Перший вид ранжування характерний для людей з високим рівнем 

матеріального становища («На квартиру чи будинок грошей вистачає», «На 

автомобіль грошей вистачає, але квартиру чи будинок купити не можемо», 

«На побутову техніку грошей вистачає, але автомобіль купити не можемо») 
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та має такий вигляд: пріоритетним каналом є Інтернет-ЗМІ, не набагато 

відстає телебачення, далі – соцмережі, радіо, друковані видання.  

Другий вид ранжування характерний для людей з таким рівнем 

матеріального становища: «На одяг, взуття грошей вистачає, але велику 

побутову техніку купити не можемо» й має такий вигляд: на перше місце 

виходить телебачення, на друге – Інтернет-ЗМІ, на третє – соцмережі, на 

четверте піднімаються друковані видання, а на п’яте спускається радіо. 

Третій вид ранжування характерний для людей з низьким та найнижчим 

рівнем матеріального становища – «На харчування грошей вистачає, але 

одяг, взуття купити не можемо» та «Грошей не вистачає навіть на 

харчування» та має такий вигляд: на першому місці телебачення, на другому 

– Інтернет-ЗМІ – 55,7%, а третє місце піднімаються друковані видання, на 

своє четверте місце повертається радіо (як у першому виді ранжування), на 

п’яте місце спускаються соцмережі. 

Звернемося також до аналізу залежності вибору основного 

інформаційного каналу від типу населеного пункту, в якому проживає 

респондент. Типів населених пунктів виділено три – обласний центр, місто 

обласного підпорядкування, селище міського типу /село. Як з’ясувалося, вид 

ранжування пріоритету інформаційних джерел для жителів усіх зазначених 

вище населених пунктів однаковий: на першому місці телебачення (його 

обрали 78,4% жителів обласних центрів, 83,8% жителів міст необласного 

значення, 90,6% жителів селищ міського типу та сіл), на другому місці 

Інтернет-ЗМІ (його обрали 68,1% жителів обласних центрів, 59,0% жителів 

міст необласного значення, 43,6% жителів селищ міського типу та сіл), на 

третьому місці друковані видання (їх обрали 25,2% жителів обласних 

центрів, 27,4% жителів міст необласного значення, 29,9% жителів селищ 

міського типу та сіл), на четвертому місці радіо (його обрали 25,0% жителів 

обласних центрів, 22,2% жителів міст необласного значення, 20,7% жителів 

селищ міського типу та сіл), п’яте місце посіли соціальні мережі (їх обрали 

21,1% жителів обласних центрів, 17,7% жителів міст необласного значення, 

13,6% жителів селищ міського типу та сіл). 

Аналізуючи результати цієї частини опитування, варто відзначити 

тенденцію до зростання щодо надання переваги телебаченню населенням 

обласних міст (78,4%), міст необласного значення (83,8%), населенням 

селищ міського типу та сіл України (90,6%). Схожа висхідна тенденція 

спостерігається і щодо обрання друкованих ЗМІ як джерела інформації.  

Натомість щодо трьох джерел інформації – Інтернет-ЗМІ, радіо та 

соцмереж – спостерігається спадна тенденція. Так, наприклад, радіо 

мовникам надають перевагу 25,0 % населення обласних міст, 22,2% міст 

необласного значення та 20,7% населення селищ міського типу та сіл 

України.  

З метою з’ясування, наскільки популярні / непопулярні в населення 

України зазначених вище областей українські джерела інформації, 
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респондентам було поставлене запитання щодо походження їхнього 

улюбленого інформаційного джерела.  

 

Таблиця 2. Відповіді респондентів на запитання  

«З джерела якого походження Ви найчастіше отримуєте 

інформацію?», % 

 n % 

Українського походження 1015 63,3 

Російського походження 42 2,6 

Українського та російського 

походження 
529 33,0 

Жодне з цих джерел/Інше 18 1,1 

 

Як показали результати опитування, більша частина респондентів 

(63,3%) відповіли, що вони найчастіше отримують інформацію з українських 

ЗМІ. І хоч третина респондентів (33,0%), які мешкають у Донецькій, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях 

України, користуються ЗМІ як українського, так і російського походження, 

проте лише з російських ЗМІ отримують інформацію 2,6% опитаних. 

Проте нас цікавить питання ще глибше й не задовольняє відповідь про 

те, що дві третини українців навіть у цих областях дивляться / слухають / 

читають українські інформаційні джерела.  

З метою розуміння специфіки впровадження суспільного мовлення 

необхідно з’ясувати, наскільки популярними на момент опитування – 

грудень 2015 року – є канал «UA: Перший», що вже публічно заявлений як 

суспільний мовник. Крім того, певне зацікавлення викликає і рейтинг каналу 

«Hromadske.tv»  як потужний рупор українського народу в часи, наприклад, 

Революції гідності.  

З цих причин респондентам було запропоновано відповісти на 

запитання «Новини на яких телеканалах Ви зазвичай дивитеся? Назвіть, 

будь ласка, 3 канали». За результатами дослідження, найбільшу глядацьку 

аудиторію щодо споживання новинної інформації в зазначених областях 

країни мають канали «1+1» (50,8%), «Інтер» (50,6%) та «ICTV» (28,9%). А 

от канал, який цікавить нас у першу чергу, набув невисокого рейтингу – 

лише 4,8% опитаних назвали «UA: Перший». Хоча про «Hromadske.tv» 

згадали лише 0,7% респондентів.  

При цьому простежується така вікова тенденція щодо глядачів каналу 

«UA: Перший» : чим старші опитувані, тим більше серед них прихильників 

цікавого нам каналу. Так, цей канал переглядає лише 1,5% молоді (віком від 

18 до 25 років) та 1,6% опитуваних віком від 26 до 35 років. З огляду на те, 

що відмінність у відсотках несуттєва, можна стверджувати, що канал має 

приблизно 1,5% глядачів до 35 років. Прихильників від 36 до 45 років стає 

вже 2,5%. У віці від 46 до 55 років надають перевагу «UA: Першому»  вже 

4,4%. Натомість канал має ще більше респондентів віком від 56 до 65 років 
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– 5,3%. А от найстарших глядачів – віком від 66 років і старших – в 

аналізованого каналу аж 13%.  

Як бачимо, рейтинг каналу «UA: Першого»  досить невисокий. Тож у 

процесі впровадження суспільного мовлення, який у нас ще не завершився, 

особливу увагу потрібно приділяти на сам перед контенту каналу, і таким 

якісним особливостям його мовлення, якими він має характеризуватися 

апріорі – незалежності, об’єктивності, незаангажованості і як наслідок довіра 

до суспільного мовника з боку аудиторії.  

Варто зазначити, впровадження суспільного мовлення в Україні 

розпочалося з таких офіційних кроків: 19 березня 2015 року до Закону про 

Національну суспільну телерадіокомпанію були внесені зміни, в прямому 

ефірі Президент підписав цей закон, а 7 квітня 2015 року Перший 

національний канал змінив свій логотип на «UA: Перший» . І хоч від дня 

народження каналу вже минуло півтора року, але поки рейтинг невисокий. 

Проте цей канал не єдиний в Україні, хто працює за принципами суспільного 

мовника.  

Тож, на наш погляд, варто з’ясувати, наскільки населення України 

ознайомлене з поняттям «суспільне мовлення» .  

Таблиця 3. Відповіді респондентів на запитання «Чи знайоме 

Вам поняття «суспільне мовлення»?», % 

 n % 

Знайоме 784 48,9 

Не знайоме 767 47,8 

Складно відповісти 53 3,3 

 

Як бачимо з результатів опитування, відповіді респондентів 

розподілилися майже порівну: майже половині (48,9%) знайоме поняття 

«суспільне мовлення» та практично половина опитуваних (47,8%) не має 

жодного уявлення про суспільне мовлення. При цьому варто зазначити, що 

й серед обізнаної частини респондентів уявлення про сутність суспільного 

телерадіомовлення можуть бути досить різні, зокрема й нечіткі, розвиті, 

поверхові тощо. 

Отже, отримані результати проведеного опитування населення України 

щодо основного інформаційного джерела, його походження, пріоритетного 

телеканалу, сутності поняття «суспільне мовлення»  є підставою для 

формулювання таких висновків і пропозицій.  

Висновки та пропозиції. 

Позитивною тенденцією є пріоритетність телемовлення як основного 

джерела для українського споживача інформації. Як показали відповіді, 

найбільше прихильників телебачення серед людей старшого віку; мешканців 

міст обласного підпорядкування, а також селищ міського типу та сіл; 

глядачів з порівняно невисоким рівнем матеріального становища.  
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Водночас сьогодні телебаченню потрібно бути на сторожі, оскільки 

потужним конкурентом є Інтернет-ЗМІ, які для деяких груп респондентів уже 

набули більш пріоритетного значення, ніж телебачення.  

Також втішними є відповіді респондентів щодо походження 

пріоритетного джерела інформації – українське для двох третин 

респондентів.  

Проте результати опитування щодо пріоритету конкретного телеканалу 

(українського чи російського) дали досить невтішні для процесу 

впровадження суспільного мовлення результати – телеканал «UA: Перший», 

який від 7 квітня 2015 року позиціонує себе як суспільний мовник має досить 

низький рейтинг, а отже порівняно незначна кількість мешканців України 

ним користується.  

Крім того, не зовсім втішна картина вималювалася після отримання 

відповідей на питання про ознайомлення з самим поняттям «суспільне 

мовлення» : близько половини мешканців України з досліджуваних областей 

не мали жодного уявлення, що це таке.     

Такі результати дослідження громадської думки щодо довіри населення 

України до ЗМІ, зокрема до телебачення та радіо, а також щодо поняття 

«суспільне мовлення»  дають підстави стверджувати, що населення України 

на момент опитування – грудень 2015 року – не було достатньо обізнаним а 

відповідно і готовим до впровадження суспільного мовлення, хоча вагомі 

підстави для цього є – високий рейтинг українського телебачення загалом і 

суспільним попит на розбудову демократичних інституцій в тому числі і 

незалежних медіа в Україні.  
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В течение 2010-2016 гг. вопросы становления общественного вещания 

в Украине все чаще обсуждается практиками, а также являются предметом 

научных исследований теоретиков социальных коммуникаций. 19 марта 

2015 и.о.Президента Украины подписал соответствующий закон, а 7 апреля 

2015 Первый национальный телеканал изменил свой логотип на "UA: 

Первый". Однако вопрос готовности населения Украины к внедрению 

общественного    вещания остается открытым. Поэтому с целью изучения 

общественного мнения относительно уровня доверия населения к СМИ 

Украины в декабре 2015 года Центром независимых социологических 

опросов "Омега" было проведено независимое социологическое 

исследование. Его результаты относительно общественного вещания 

проанализированы в статье. 

Ключевые слова: социологическое исследование, социальные 

коммуникации, общественное мнение, доверие населения к СМИ Украины, 

общественное вещание, телевидение, радио, независимость, объективность. 

 

During the 2010-2016 biennium the issue of implementation of public 

broadcasting in Ukraine is increasingly discussed practices, and is the subject of 

research theorists of social communications. 19 March 2015 President of Ukraine 

signed a law, and 7 April 2015 First National TV channel changed its logo to "UA: 

First". However, the readiness of the population of Ukraine for implementation 

of public broadcasting remains open. So to study on public attitudes and level of 

trust in the media in Ukraine in December 2015 by the Center for independent 

surveys "Omega" was conducted by independent sociological research. The 

results also partially analyzed in the article. 

Key words: sociological research, social communication, public opinion, 

public confidence in the Ukraine media, public broadcasting, television, radio, 

independence, objectivity. 
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Тетяна Козак 

 

МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ УНИКНЕННЯ ІНТЕРНЕТ-АФЕР 

 

У статті проаналізовано види криміналізованої пошти, досліджено 

сутність та особливості інтернет-афер, небезпеки та ризики для 

користувача, наведено рекомендації щодо уникнення кіберзлочинів та 

запобігання маніпуляціям з боку інтернет-шахраїв. 

Ключові слова: інтернет-афери, кіберзлочини, кібербезпека, 

профілактика поведінкових необережностей користувачів, медіаосвіта. 

 

Постановка проблеми. Всесвітня павутина надає багато різноманітних 

можливостей. У глобальній мережі можна не тільки шукати потрібну 

інформацію чи спілкуватися, а й працювати, здійснювати покупки та 

розважатися. Але інтернет містить і чимало ризиків та небезпек для 

користувача.  

Останнім часом інтенсивно розвиваються схеми обману в мережі. 

Найчастіше, причиною уможливлення злочинів в інтернеті є неуважність 

користувачів або їхні недостатні знання про профілактику поведінкових 

необережностей. Зловмисники постійно удосконалюють свої методи і 

прийоми, але інтернет-афер можна уникнути, дотримуючись простих 

правил. Саме медіаосвіта є одним з чинників, який сприяє безпечному 

використанню комп’ютерних інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень. Питання інформаційної безпеки 

досліджували В. Герасименко, П. Зегжда, А. Малюк, В. Мельніков, 

В. Хорошко, В. Ярочкін та ін. Правові та організаційні питання інформаційної 

безпеки знайшли своє відображення в роботах І. Бачіло, С. Казанцева, 

Б. Кормича, В. Лужецького, Р. Оболенського, В. Остроухова, В. Петрика, 

Л. Северина. Проблему забезпечення інформаційної безпеки школяра в 

умовах ЗНЗ досліджують М. Бочаров, Т. Малих, Н. Саттарова, О. Федосов та 

інші. Розвиток навичок критичного мислення при оцінюванні ресурсів 

інтернету висвітлюють В. Воронюк, Н. Вукіна, Н.Дементієвська, І. Сущенко, 

методику навчання учнів оцінюванню веб-ресурсів наводять В. Копотій, 

Н. Морзе, вплив медіа на розвиток особистості досліджують О. Волошенюк, 

В. Іванов, Л. Найдьонова, теорію та практику освіти в контексті безпечного 

використання інноваційних технологій вивчають Л. Астахова, М. Бочаров, 

Т. Волкова, В. Ковальчук, П. Ломаско, Т. Малих, О. Спірін, О. Федосов та 

інші. Проте недостатньо висвітлено особливості медіаосвіти як засобу 

уникнення інтернет-афер. 

Метою статті є дослідження ризиків і небезпек інтернету та 

виокремлення рекомендацій щодо уникнення кіберзлочинів. 

Виклад основного матеріалу. Значна частина отримуваних нами 

поштових повідомлень є спамом. Термін "спам" повністю переорієнтувався 

на сучасні комп’ютерні технології, хоча колись це слово ніяк не асоціювалося 
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ні з інтернетом, ні з електронними листами, а утворилося як акронім від 

скорочення "SPiced hAM" – "шинка зі спеціями", "ковбаса з перцем", 

"перчена шинка" [10].  

Почавши з відносно скромних за масштабами рекламних розсилок, спам 

поступово виріс в серйозну технічну, економічну і навіть соціальну загрозу. 

Насамперед, він створює навантаження на комунікації. Спам засмічує канали 

зв'язку, створює трафік, оплачувати який доводиться або провайдеру, або 

користувачеві. Крім того, спам призводить до втрати часу. Якщо спам 

потрапив у поштову скриньку, то її власник буде змушений вручну вичищати 

свою пошту. Співробітник, який читає в день 10-20 листів по роботі, разом з 

ними може отримати 160-180 спамерських повідомлень. Час на видалення 

спаму − а це 5-6 годин на місяць − буде витрачений з робочого процесу, і 

він же буде оплачений з кишені роботодавця. Видаляючи спам, користувач, 

по суті, працює "електронною прибиральницею". Це не може не дратувати, 

тому виникає ще один негативний чинник − емоційний. 

До переліку деструктивних факторів належить і випадкова втрата 

потрібного листа в пачці спаму.  

З кожним роком спам все більше втрачає свою рекламну складову, і все 

більше криміналізується. Передумовою цього служить анонімність спам-

розсилки, що створює ілюзію повної безкарності. Широко відомі такі види 

криміналізованої пошти, як нігерійські листи, фішинг та фармінг. 

Нігерійські листи − поширений вид шахрайства, що одержав 

найбільшого розвитку з появою масових розсилок електронною поштою. Як 

правило, шахраї просять в одержувача листа допомоги у багатомільйонних 

грошових операціях, обіцяючи великі відсотки з прибутку. Якщо одержувач 

погодиться брати участь, у нього поступово виманюються все більші суми 

грошей нібито на оформлення угод, сплату зборів, хабарі чиновникам тощо. 

Попри очевидну дитячість афери її жертвами стали сотні людей.  

Фішинг (англ. phishing, від fishing – риболовля і password – пароль) – 

вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання ідентифікаційних даних 

користувачів. Сюди відносять крадіжки паролів, номерів кредитних карт, 

банківських рахунків та іншої конфіденційної інформації. Фішинг являє 

собою підроблені поштові повідомлення від банків, провайдерів, платіжних 

систем та інших організацій про те, що з якоїсь причини одержувачу 

терміново потрібно передати або оновити особисті дані. 

Ще однією хитрістю фішерів є посилання, що дуже схожі на URL 

оригінальних сайтів. Вони можуть включати в себе назву справжнього URL, 

що доповнене іншими словами (наприклад, замість www.namebank.com 

може бути www.login-namebank.com). Також останнім часом популярний 

фішинговий прийом − посилання з крапками замість слешів (замість 

www.namebank.com/personal/login може бути 

www.namebank.com.personal.login) 

Технології фішерів вдосконалюються. Так, з'явилося поєднане з 

фішингом поняття − фармінг. Це теж шахрайство, яке ставить метою 
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отримати персональні дані користувачів, але не через пошту, а через 

офіційний веб-сайт. Фармери замінюють на DNS-серверах цифрові адреси 

легітимних веб-сайтів на адреси підроблених, в результаті чого користувачі 

перенаправляються на сайти шахраїв. Цей вид шахрайства є більш 

небезпечним, оскільки помітити підробку практично неможливо. 

У віртуальному просторі є і програми-шпигуни, які збирають не номери 

банківських карт чи паролі, а відомості про дії користувача в Інтернеті. 

Реєструються назви всіх відвіданих веб-вузлів і клацання на кожному 

посиланні. Виходячи з цієї інформації, користувачеві демонструється та 

реклама, яка може його зацікавити.  

З розвитком технологій все частіше відбуваються випадки 

кібершахрайства. Тисячі людей щоденно стають жертвами мережевих 

аферистів, які винаходять все нові й нові способи виманювання грошей в 

населення. 

 
 

Невідомі розміщують на сайті оголошень інформацію про продаж 

дорогих речей за зниженою ціною. Знаходиться покупець, який просить в 

аферистів рахунок для оплати. Ті звертаються в реальний інтернет-магазин 

з проханням виставити рахунок за певний товар такої ж вартості. Потім в 

отриманому рахунку зловмисники змінюють назву товару і телефони, а інші 

реквізити (дата, адреса, підпис) залишаються оригінальними. Після цього 

покупець перераховує гроші на платіжні реквізити, наведені в оригінальному 

рахунку. Злочинці телефонують в інтернет-магазин, вказують, що кошти 

перераховано і просять надіслати товар. Товар пересилають і мобільний 

телефон зловмисника перестає відповідати. Справжній покупець зв’язується 

з реальним інтернет-магазином і обидві сторони виявляють обман. 

У середині березня цього року закрито 11 фейкових інтернет-магазинів, 

які працювали на українському ринку з 2013 року і заробляли на продажу 

неіснуючого товару. Для надання достовірності роботі магазинів були 

створені, навіть, колл-центри, які приймали замовлення і вносили покупців 

в «чорні списки». За попередніми даними, ці фейкові магазини завдали 

збитку в розмірі близько 1 млн. грн. [7]. 

Подібними способами обману населення є створення клонів інтернет-

магазинів або розробка сайту великої оффлайн торгівельної мережі. Ніяких 

товарів замовники не отримують, а реальним торгівельним мережам 

доводиться тратити час і зусилля на реанімацію своєї репутації. 

Кілька років тому на одному з інтернет-аукціонів учасник сервісу 

виставив на продаж дорогу техніку. Гарні картинки з зображенням товару 

привернули увагу багатьох відвідувачів сайту. Вони перераховували 

продавцю кошти, а в посилці отримували не ноутбук чи смартфон, а лише 
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їхні фотографії. Притягнути до відповідальності афериста не вдалося, 

оскільки він заявив, що продавав не товар, а саме картинки. Винахідливого 

продавця виключили зі списку продавців аукціону, але покупці так і не 

повернули собі гроші. 

На відміну від попередніх років, зараз 60% інтернет-злочинів становить 

продаж неіснуючих товарів [1].  

 

 
 

Досить поширеним видом афер в інтернеті є «блокування» контенту. На 

екрані користувача з’являється повідомлення про те, що через відвідування 

сайтів з забороненим контентом всі дані на комп’ютері заблоковано. У тексті 

задається номер телефону чи рахунку, на який треба перерахувати гроші за 

"розблокування". 

 

 
 

Різновидом блокування контенту є повідомлення від «кіберполіції» про 

порушення законодавства України, а саме перегляд і копіювання 

забороненого контенту. Лист такого змісту надходить користувачеві з 

вимогою оплатити штраф у розмірі 600 грн. і обіцянкою вилучити 

«порушника» з чорного списку. «Кіберполіцейські» відводять на виплату 

штрафу шість годин і погрожують позбавленням волі строком від п’яти до 

восьми років відповідно до статті 241 Кримінального кодексу України. 

Жертва переважно думає про причину блокування та про погрози і не 

знаходить часу або не вбачає потреби з’ясувати, що стаття 241 ККУ – це 

забруднення атмосферного повітря [3]. 

 

 
 

У середині березня цього року на електронні адреси приватних 

підприємців та бюджетних установ почали надходити повідомлення, нібито, 

від Державної фіскальної служби України. Текст листа пропонував платникам 

податків ознайомитися з новим рахунком і перейти за вказаним 

гіперпосиланням, яке, насправді, веде на один із зламаних сайтів з вірусом-

шифрувальником. Після шифрування даних на робочому столі комп’ютера 

створюються текстові файли з інструкціями для платного дешифрування. 
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Одним з найбільш шкідливих вірусів сьогодення став Trojan.Encoder, 

який поширюється через сайти і самозавантажується на комп’ютер 

користувача. Програма автоматично шифрує всі файли, розміщені на 

жорсткому диску, і самоліквідується. При спробі відкрити будь-який 

документ з’являється повідомлення з вимогою оплатити дешифрування 

даних. 

 

 
 

Засоби масової інформації неодноразово висвітлювали тему шахрайств, 

пов’язаних з оголошеннями в інтернеті щодо найму житла. Але шукачі 

помешкань знову й знову потрапляють у пастки. Аферисти розміщують в 

мережі повідомлення щодо оренди квартир і укладають фіктивні договори, 

не маючи при цьому, ні прав власності на дане житло, ні наміру його 

передавати у найм. Довірливі громадяни сплачують кошти шахраям, але 

потрапити до помешкання не можуть, оскільки справжні власники його не 

здають. Кількість такого роду афер зростає перед святами і тривалими 

вихідними. 

 

 
 

Осучасненим видом нігерійських листів є інтерет-жебрацтво. Мільйони 

фейкових запитів про допомогу "хворій дитині", "пораненому солдату", 

«помираючій студентці», «безпритульній собачці» тощо цинічно 

поширюються аферистами з метою наживи. Іноді наводять, навіть, 

підтверджуючі документи, але якщо перевірити ретельніше, то виявляється, 

що людина на фото давно померла або зловмисники підмінили банківські 

реквізити. 

  

 
 

Одним з досить старих, але все ще дієвих способів обману є «чарівні 

гаманці», про існування яких людина дізнається через спам, повідомлення 

на форумі, коментарі в блозі, соціальні мережі тощо. Користувач відправляє 
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певну суму грошей, а натомість отримує, нібито, удвічі більше. Після 

здійснення переказу можливі два варіанти розвитку подій: або гроші 

пропадають, або приходить «приманка», тобто збільшена сума. У другому 

випадку шахрай розраховує, що на радощах людина зважиться повторити 

експеримент і відправить ще більшу суму грошей, які точно вже не 

повернуться.  

Платіжні системи намагаються відстежувати «чарівні гаманці» і 

блокувати їх, формуються «чорні списки», але все ще знаходяться люди, які 

вірять у можливість зробити гроші з повітря. 

 

 
 

Махінації процвітають і на ринку працевлаштування. Наприклад, у 

мережі з’являється оголошення про прийом на роботу набирачів текстів і в 

якості випробовувального тесту пропонується набрати фрагмент тексту. У 

результаті жоден з претендентів не підійшов, а весь текст набрано і фірма 

безкоштовно отримала замовлення. Аналогічно використовують працю 

програмістів, перекладачів, дизайнерів тощо.  

Можливий інший варіант: аферисти дають оголошення про 

працевлаштування, претенденти заповнюють анкети і повинні перевести 

замовнику за допомогою електронних платіжних систем символічну суму, 

нібито, в якості гарантії, що працівник виконає замовлення. Звісно ж, ні 

роботи, ні грошей назад він не отримує. 

Є й більш продумані афери. Людям, які шукають роботу, кажуть, що за 

певну суму їм запропонують низку вакансій, де, за домовленістю з 

агентством, претендентів точно повинні працевлаштувати. Для більшої 

вірогідності людям дають підписати угоди, надруковані дрібним шрифтом, і 

чек. Потім з’ясовується, що в підписаних документах «мова йшла лише про 

те, що працівники агентства розповіли клієнтам про їхнє конституційне 

право на працю» [4].  

До незаконних способів отримання заробітку через інтернет належить 

здійснення певних транзакцій необачними громадянами й отримання за це 

відсотку від перерахованих на відкриті банківські рахунки коштів. Такі 

підставні особи, «дропи», часто не усвідомлюють, що допомагають 

злочинцям переводити в готівку вкрадені через Інтернет кошти. «Дропи – 

остання ланка в злочинному ланцюзі, який побудований на крадіжці грошей 

з банківських карт клієнтів. Саме вони безпосередньо беруть участь у 

«відмиванні» вкрадених грошей, навіть не підозрюючи про це!» [8]. 
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Сучасна українська мова доповнилася ще одним терміном «скамер» (з 

англ. scum), що серед інших має значення «мерзотник, знімати пінку». 

Скамер реєструється на популярному сайті знайомств, іноді на кількох. 

Розміщує там анкету та фото красуні і, оскільки аферисти часто є непоганими 

психологами, водить жертву за ніс. Потім зловмисник пропонує зустріч, але 

просить надіслати кошти на дорогу. Серед інших вигадок: тимчасово скрутне 

матеріальне становище, оплата пересилки подарунка, поповнення 

мобільного рахунку тощо. Іноді шахраї на сайтах знайомств відстежують нові 

анкети й надсилають, нібито, від імені адміністрації сайту власникам таких 

анкет листи про те, що треба підтвердити реєстрацію, інакше анкету 

видалять. У листі вказаний короткий номер, на який треба надіслати платне 

SMS-підтвердження. 

Відомі цікаві випадки, коли скамер натрапляв на скамера і кожен з них 

намагався скористатися коштами іншого. Але досвідчені зловмисники 

швидко розуміють, що перед ними не жертва, а такий самий аферист, і 

припиняють спілкування.  

 

 
 

Останнім часом в мережі поширюється вірус, який здійснює 

переадресацію користувача з його сторінки в соцмережі на фіктивну 

сторінку, скопійовану зі справжньої. У користувача не виникає підозри і він 

вводить логін та пароль. Після цього з’являється повідомлення про 

необхідність підтвердження реєстрації за допомогою платного SMS. Крім 

того,    злочинці мають змогу поширювати віруси від імені жертви. 

Кілька років тому співробітники Sophos провели експеримент: створили 

в Facebook аккаунт від імені маленької пластикової жаби на ім'я Фредді 

Стаур. Опублікувавши вкрай мало інформації про Фредді, вони розіслали 200 

запитів іншим користувачам соціальної мережі. Результати перевершили 

найсміливіші очікування – 87 користувачів погодилися бути друзями Фредді. 

Більше того, 82% дозволили йому переглядати профілі з достатньою 

кількістю інформації, яку злочинці могли б успішно використовувати в своїх 

інтересах: жабі розкрили поштові адреси (72%), дати народження (84%), а 

також місця роботи або навчання (87%). 78% користувачів повідомили 

Фредді свою домашню адресу [9]. 

 

 
 

Багато користувачів інтернету потрапляють в руки шахраїв через 

повідомлення про можливість придбати дорогий товар за неймовірно 



  

 

354 

низькою ціною в рамках рекламної акції. Щасливцю треба оплатити певну 

суму і пересилку виграшу. Зрозуміло, що ніхто нічого не отримує. Іншим 

способом обдурити довірливих громадян є повідомлення про «виграш 

призу». Але виявляється, що потрібно надати певні дані, потім здійснити 

якусь незначну покупку, потім оплатити податок, потім пересилку і т.д.     

До сучасних афер належить і фальшивий SMS-банкінг. Користувач 

виставляє повідомлення    в мережі про продаж товару. Знаходиться 

підставний покупець, який приходить на зустріч, погоджується на покупку і, 

нібито, перераховує кошти продавцю. Жертва отримує фіктивне SMS-

повідомлення "з банку" про отримання    грошей і віддає товар. Насправді, 

ніякі кошти на рахунок продавця не надійшли, а зловмисник на зв’язок 

більше не виходить. 

 

 
 

Пропонують в мережі і персональний гороскоп. Після переказу вказаної 

суми, користувач миттєво отримує передбачення і не вважає за потрібне 

замислитися над його «правдивістю». Крім того, це неможливо в принципі, 

оскільки на складання особистого гороскопу потрібен час. 

«Лише за цей рік інтернет-шахраї ошукали українців на 700 тисяч 

гривень, а, якщо врахувати ще й усі оборудки із рейдерськими захопленнями 

чи змінами власності майна, ця сума зросте і до мільярда гривень» [2]. 

Для уникнення кіберзлочинів та запобігання маніпуляціям з боку 

інтернет-шахраїв рекомендуємо дотримуватися нескладних правил, а саме:  

 при здійсненні фінансових операцій завжди перевіряти наявність 

ліцензії та інших дозвільних документів; 

 ознайомлюватись з відгуками про організацію, підприємство, 

установу; 

 звертати увагу на назву, оскільки окремі товариства маскують її під 

назви відомих банківських та фінансових установ; 

 якщо виникли певні підозри щодо діяльності таких організацій, 

краще не користуватися їхніми послугами; 

 нікому не повідомляти пін-код та CVV-код    банківської картки;  

 використовувати кілька адрес електронної пошти (особисту і 

публічну); 

 ніколи не відповідати на спам;  

 подумати, перш ніж перейти за посиланням "відмовитися від 

підписки";  

 своєчасно оновлювати браузер; 

 використовувати спам-фільтр; 

 завжди перевіряти адресу відправника електронного повідомлення;  

 використовувати цифровий підпис; 
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 ніколи не відкривати посилання, якщо відправник не відомий; 

 застосовувати тіньове копіювання файлів;  

 використовувати сервіси типу https://blacklisted.com.ua/.  

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

13 жовтня 2015 року № 831 «Про утворення територіального органу 

Національної поліції» [5] почав функціонувати її новий структурний 

підрозділ – кіберполіція, до основних завдань якої належать: реалізація 

державної політики у сфері протидії кіберзлочинності; завчасне 

інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів; упровадження 

програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про 

кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини; протидія кіберзлочинам у 

сферах використання платіжних систем, електронної комерції, господарської 

та інтелектуальної власності, інформаційної безпеки тощо [6]. На сайті 

кіберполіції (https://www.cybercrime.gov.ua/) оперативно в цікавій та 

доступній формі висвітлюють інформацію про кіберзлочини та способи їх 

уникнення. Цей структурний підрозділ має свою сторінку і в соцмережах 

Facebook та Twitter. 

Висновки. Одним з чинників зниження ризиків та небезпек у 

глобальній мережі є медіаосвіта користувачів. Невиправне бажання людей 

вірити в диво у будь-якому віці спонукає аферистів використовувати прості, 

але дієві способи обману. Інтернет приваблює злочинців можливістю діяти 

анонімно і безкарно, з кожним роком афери стають все вишуканішими та 

продуманішими, правопорушники використовують елементи соціального 

інжинірингу і ті, кому не вдасться пристосуватися до нових умов життя, 

можуть стати легкою здобиччю зловмисників. Саме обізнаність громадян з 

технічними, правовими, економічними та психологічними аспектами 

діяльності сучасних інтернет-шахраїв є основним чинником запобігання 

кіберзлочинам.  

Вважаємо, що критерії медіаграмності варто доповнити вмінням 

критично осмислювати інтернет-повідомлення, змогою виявляти кібераферу, 

здатністю ідентифікувати її, наявністю навичок профілактики поведінкових 

необережностей у глобальній мережі. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ ЩОДО ПОДІЙ В КРИМУ І НА ДОНБАСІ В КОНТЕКСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ 

 

У статті розглядаються окремі аспекти сучасних інформаційно-

пропагандистських війн у теоретичному та практичному вимірах, проблеми 

переформатування форм і змісту медіаосвіти, в т. ч. з точки зору інтеграції 

історичних знань з аналізом сьогоднішніх подій в Криму і на Донбасі. 

Ключові слова: анексія, окупація, «гібридна війна», інформаційні, 

пропагандистські та психологічні війни, «руський мир», медіаосвіта, 

медіаграмотність, Крим,    Донбас, етнонаціональна політика, сепаратизм. 

Події, що сталися в Україні після Революції Гідності – анексія Криму 

Росією та окупація російськими найманцями частини території Донбасу і 

створення там сепаратистських ДНР і ЛНР, активне використання технологій 

«гібридної війни», в т. ч. інформаційно-пропагандистських методів – змушує 

докорінно переглянути не лише інформаційну політику українських мас-

медіа, але й систему навчально-виховної роботи, місця в ній медійної та 

інформаційної грамотності. 

 Зазначимо, що в умовах пропагандистського тиску російських ЗМІ за 

геббелівським «правилом спрощення», більшість українських мас-медіа 

виявилися неготовими до адекватної відповіді, що потягнуло за собою 

катастрофічне падіння рейтингу довіри до них. Причини такого явища, на 

думку президента АУП, професора Валерія Іванова, лежать на поверхні: 

якщо журналісти не дають інформації або ж інформація недостовірна, їм 

перестають довіряти [27, с. 4]. І після того занурюються у мережу Інтернет, 

все більше заплутуючись у павутинні арифметики подій та їх діаметрально 

протилежних трактувань. 

 Реакція української влади на російську пропаганду була не дуже 

вдалою, оскільки базувалася на політиці заборон і давала додаткові козирі 

у руки російським пропагандистам на Заході, а також у роботі з населенням 

окупованих територій. Створене 2 грудня 2014 р. Міністерство інформаційної 

політики не продемонструвало достатньої ефективності ні в боротьбі з 

російською пропагандою, ні у вибудовуванні цілісної комунікативної 

політики влади. Чиновники стали підмінювати поняття інформаційної 

політики контрпропагандою чи піаром влади, що не сприяє розв’язанню 

завдань, які стоять перед Україною сьогодні.  

 Ці обставини, а також необхідність підготовки молодого покоління до 

життя в умовах якісно нового інформаційного середовища, що не визнає 

національних кордонів і будь-якого протекціонізму від його впливу на 

глобальні аудиторії, змушує переглянути концептуальні підходи до форм і 

змісту громадянського виховання з тим, щоб однією із його стержневих, 

базових засад стало формування свідомих національно-патріотичних 
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переконань, критичного мислення, прищеплення стійкого імунітету до 

ворожої пропаганди, інформаційних міфів. 

Саме таке навантаження, на думку автора, несе у собі нова редакція 

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, схвалена 21 квітня 2016 р. 

президією Національної академії педагогічних наук України, у якій слушно 

акцентується увага на тому, що «медіа потужно й суперечливо впливають на 

освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його 

соціалізації, стихійного соціального навчання…» [12]. Як зазначається в 

Концепції, ускладнює ситуацію недосконалий захист дитини від 

медіаконтенту, відсутність механізмів ефективної саморегуляції    

інформаційного ринку, які не допускали б недоброякісної медіапродукції, 

низькоморальних ідеологем та цінностей, інших соціально шкідливих 

інформаційних впливів. І ще одна важлива теза цього концептуального 

документу з медіаосвіти – «загострення потреби в інтенсифікації розвитку 

медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти зовнішній інформаційній 

агресії та руйнівній зарубіжній пропаганді»[12]. 

 На цьому положенні ґрунтується і бачення проблеми, яку автор 

спробує частково висвітлити у своїй розвідці, спираючись на теоретичні 

дослідження у сфері інформаційно-пропагандистських та психологічних 

війн, а також конкретні приклади ворожої російської пропаганди, у першу 

чергу на населення Криму та Сходу України. 

Питання інформаційних, дезінформаційних та пропагандистських війн,    

маніпулятивні можливості медіа досліджували ряд науковців:    Вірільо П. 

[4], Брайант Дж. і Томпсон С. [1],    Кара-Мурза С. В. [9], Доценко Є. Л. [6]. 

Серед українських дослідників    чільне місце посідають роботи Почепцова 

Г. Г. [21, 24, 25]. Значний інтерес для медіапедагогів представляють наукові 

розвідки    з цієї проблеми Георгія Почепцова, опубліковані на сайті 

osvita.mediasapiens.ua [20, 22, 23]. Відповідь на питання, яким чином різні 

характеристики комунікаційних технологіїй впливають на організацію 

когнітивних процесів в суспільстві, дає М. Маклюен [14]. Долучилися до 

критичного аналізу засобів масової інформації, їх використання у 

психологічних обробках населення різних країн і журналісти. Особливо 

популярною стала книга французького журналіста Етьєна Кассе «Третя 

світова психотропна війна. Вона вже почалася…». [10]. Формуванню 

критичного мислення, що важливо в умовах інформаційно-

пропагандистської агресії, присвятили свої роботи    Бутенко А. В. та Ходос 

Є. А. [2]. Слоттердайк П. розкрив роль мас-медіа, як специфічного 

інструменту, на формування уявлень про навколишній світ [26].  

Останнім часом з’явилося ряд підручників, у яких автори виходять за 

рамки чисто теоретичних положень про специфіку різних медіа, а роблять 

ставку на практичну аналітичну роботу з конкретними прикладами 

дезінформаційних повідомлень. Серед них звертає на себе увагу 

професійним рівнем підготовки із врахуванням впливу на аудиторію 

«гібридної війни» посібник для вчителя «Медіаграмотність та критичне 
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мислення на уроках суспільствознавства» [17], до якого ми ще будемо 

звертатися у нашому дослідженні. Стосовно матеріалів, у яких робиться 

спроба дати відповідь на російські дезінформаційні впливи як в історичному, 

так і сучасному контексті, то вони, в основному, носять характер 

політологічних та соціологічних досліджень і можуть бути використані, в тому 

числі, як на заняттях з медіаосвіти, так і в медіапросвітницькій роботі з 

різними категоріями слухачів.  

Серед таких робіт можна назвати аналітичні статті з приводу штучності 

поняття «Новоросія» [5, 31], витоків та наслідків етнополітичного конфлікту 

на Сході України [7, 8, 11].    Першим інформаційно-методичним посібником, 

у якому інтегровані питання неполітизованої історії Криму і Донбасу та 

систематизованого викладу подій, пов’язаних з анексією Криму, витоками 

східного сепаратизму і російського вторгнення на Донбас, став «Крим і 

Донбас в контексті українських реалій: історичний дискурс та парадигми 

сучасності» [13],    матеріали якого можна використовувати і на заняттях з 

медіаосвіти. 

В цілому ж проблема комплексного дослідження шляхів формування 

медіаобізнаності населення України стосовно подій в Криму і на Донбасі в 

контексті інформаційно-пропагандистської агресії Росії поки що залишається 

невирішеною. Тому автор ставить перед собою завдання проаналізувати 

окремі аспекти теорії інформаційно-пропагандистських війн, вразливі місця, 

які використовують російські пропагандисти, показати окремі приклади 

інформаційно-психологічного впливу та спроби їх нейтралізації з боку 

українських мас-медіа, запропонувати деякі напрями правдивого 

інформування населення стосовно подій в Криму і на Донбасі в історичному 

аспекті та сучасному баченні. 

Серед основних викликів, перед    якими опинилася українська 

медіаспільнота в останні майже три роки – інформаційна війна та російська 

пропаганда. Варто зазначити, що анексії Криму та воєнним операціям на 

Сході передувала довготривала російська інформаційна політика, 

направлена, насамперед, на конструювання «русского мира» за межами 

Росії і, як не парадоксально, відновлення радянської ідентичності. Ця 

політика була розрахована на російськомовне населення пострадянських 

країн, передусім України. Інформаційним атакам піддавалися будь-які 

ініціативи Української держави, які б сприяли виходові за ментальні та 

ідеологічні межі пострадянського простору. Ці інформаційні атаки стали 

регулярними із початком протестів на Майдані у Києві і згодом переросли у 

справжню інформаційну війну, в якій російські мас-медіа (за незначними 

винятками) стали інструментами пропаганди. 

Фейки, мова ненависті, направлена протии українців і усього 

українського (зокрема, така лексика, як «каратели», «хунта», «фашисты», 

«правосеки», «укропы» тощо), маніпулятивна інтерпретація політичних 

процесів в Україні, висвітлення подій лише з позицій однієї сторони, 

посилання на анонімні або неперевірені джерела, зокрема, використання 
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свідчень «фальшивих свідків» – далеко неповний перелік інструментів, 

якими користувалися російські мас-медіа. За один лише 2014 рік вони 

створили з України стійкий образ ворога, що підтверджує низка 

соціологічних досліджень громадської думки російського населення, які 

проводив «Левада-центр». У цьому сенсі варто нагадати відомий постулат, 

сформульований К. Марксом,    що «…люди є продукти обставин і 

виховання… люди, що змінилися, є продуктом інших обставин і зміненого 

виховання» [15,    с. 2]. 

Нові тенденції в інформаційних війнах досліджує професор Георгій 

Почепцов. Він зазначає, що новини можна розглядати як внутрішні 

інформаційні інтервенції, які не лише не допомагають вибудовувати хоча б 

яку-небудь модель світу, а руйнують її. Замість такої моделі у головах людей 

створюється просто каталог подій, які вони не можуть адекватно 

класифікувати. [20]. 

 Візьмемо приклад «зелених чоловічків» в Криму. Вони були направлені 

на блокування силових дій і представляли собою управління протилежною 

стороною, що цілком вписувалося як мета російського варіанту 

інформаційної війни – рефлексивних операцій. Г. Почепцов приводить 

висловлювання Умберто Еко стосовно ситуації під час війни у Перській 

затоці, коли інформація допускає ворога у чужі тили. «Навіть, якщо 

заглушити всю масову інформацію, –    зазначає У. Еко – нові технології 

зв’язку не заглушити» [20]. 

 Кризова ситуація, як це сталося в Криму і на Донбасі, відразу ж стає 

інформаційною кризовою ситуацією, що змушує зробити очевидні висновки: 

російські новини і телесеріали вже не можуть з’являтися на екранах. І тут 

необхідно враховувати існування двох базових ситуацій в інформаційній 

війні: вплив на масову свідомість; вузьконаправлений вплив на конкретний 

сегмент, у першу чергу на протилежну сторону, у даному випадку Україну і 

європейську громадську думку [20]. Є ще одна важлива обставина, а саме: 

глибинні процеси впливу ворожої пропаганди відбуваються не на рівні 

інформації, а на рівні інтерпретацій. Справа в тому, що багатогранність 

сучасного світу, швидкість його перетворень, ліквідація національних 

інформаційних кордонів призвели до того, що людині постійно необхідно 

приймати рішення стосовно речей, яких вона не знає. Більше того, 

комунікативні формати осмислення сучасної дійсності відсутні. А новини і 

політичні ток-шоу є максимально заангажованими. Це свого роду, на думку 

Г. Почепцова, за аналогією із психотерапією, є політичною терапією, коли 

пацієнта розслаблюють відсутністю зрозумілої картини світу. В результаті він 

готовий прийняти будь-яку версію того, що відбулося, щоб завтра з такою ж 

готовністю взяти собі замість неї іншу [20]. 

 На це, до речі, розраховані і різного роду інформаційні фейки, які 

підкупляють довірливого комуніканта своєю зовнішньою правдивістю. 

Приведемо лише один приклад. На сайті Россия новая (russnov.ru) 

розміщено інтерв’ю під назвою «Последний шанс Украины (план 
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депопуляции» з таким собі Ігорем Беркутом, що представляється членом 

закритої міжвідомчої групи Леха Бальцеровича з підготовки концепції 

модернізації економіки України, спираючись на досвід країн з найбільш 

високим рівнем життя. Анонс, що передує інтерв’ю, дость претензійний: 

«Игорь Беркут озвучивает план депопуляции населения, который уже 

сейчас реализуется на территори Украины. При этом, эксперт озвучивает 

заказчиков и спонсоров этого плана. Он выдает информацию которую мало 

кто из экспертов его уровня осмеливается озвучивать, возможно, опасаясь 

того, что их отнесут к сторонникам теории мирового заговора, или, 

возможно, такой информацией мало кто владеет». І що ж? Квінтессенцією 

«одкровень» І. Беркута стала теза, що за приклад взята Швейцарія з 

населенням 8 млн. Завдання українського уряду – скоротити населення 

України до цього рівня, щоб тут залишилися лише багаті люди з високим 

рівнем статків. Оскільки мережа Інтернет, як вже зазначалося, не визнає 

національних кордонів, то цей матеріал із російського сайту став доступним 

сотням тисяч українських споживачів, більшість із яких, за відсутності 

критичного мислення, повірила у «злочинні наміри» української влади. Так 

здійснюється внутрішня інформаційна атака через зовнішні джерела. 

 Віртуальним світом, куди переселилося населення, стало телебачення, 

у якого, порівняно із реальним життям, є багато переваг. Воно цікавіше, 

різноманітніше, красивіше. У ньому більше емоцій і можливостей для 

самореалізації, вірніше, псевдосамореалізації. Та найбільша загроза, на 

думку одного із дослідників, в тому, що завдяки телебаченню мільйони 

людей не живуть у сучасності. Вони продовжують знаходитися або у 

літаргічному сні, або ж у стані Радянського Союзу. Унікальність ситуації в 

тому, що СРСР закінчився у 1991 р., а медійна машина пропаганди зробила 

все можливе, аби    у якомога більшої кількості людей продовжити ілюзію, 

що радянська система до цих пір з нами. Така ситуація, серед всього іншого, 

суттєво впливала і продовжує впливати    на настрої жителів Криму і 

Донбасу, особливо з огляду на те, що на цих територіях домінує російське 

телебачення. Отже, надзвичайно важливим завданням інформаційної 

політики залишається зміна співвідношення в перегляді телепередач 

жителями Сходу України    на користь української складової. Тим більше, що, 

як справедливо зазначає Г. Почепцов, у синтезі телебачення і того, що 

демонструється на екрані, знайдена норма комфортності. Людині добре у 

синтезі з телевізором і погано без нього. Врешті-решт, віртуальна перемога 

веде безпосередньо до перемоги реальної [20], в першу чергу маючи на 

увазі ситуацію в Криму і на Донбасі.  

 Ситуація в інформаційній сфері ускладнюється тим, що нинішній її 

розвиток породжує відновлення пропаганди, яку благополучна Європа уже 

давно поховала, як явище. Разом з тим, як інформаційні операції, так і 

пропаганда, базуються, як правило, на неправдивих посилах і, з точки зору 

експертів, інформаційні війни і є ні що інше, як пропаганда [23]. 
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 У такій війні суттєвим результатом є переведення населення на 

повністю протилежну картину світу. Прикладом тут може слугувати 

горбачовська перебудова, що «знищила» і Леніна, і соціалізм, хоча до цього 

інформаційні потоки були направлені лише на них. Таким же чином агітація 

і пропаганда більшовиків була направлена на повністю протилежну 

ідеологічну структуру, під яку мала змінитися держава [23]. У новітній історії 

України також можна навести подібні приклади: проголошення незалежності 

у 1991 р. і зміна акцентів в інформаційних потоках; Майдан-2004, в 

результаті якого офіційні мас-медіа перейшли від підтримки політики 

Леоніда Кучми до її заперечення; Революція Гідності, що докорінно змінила 

контент інформаційного поля і підготувала ґрунт для зміни влади і 

проведення реформ. Стосовно подій у Криму і на Донбасі, то тут також можна 

чітко простежити формулу «переведення населення на повністю протилежну 

картину світу» в результаті інформаційної війни (і прорахунків української 

влади). Якщо 1 грудня 1991 р. на Всеукраїнському референдумі приблизно 

55% жителів Криму і 85% – Донецької і Луганської областей підтримали Акт 

незалежності України, то на початку 2014 р. у Криму проголосували за 

входження до складу Росії, а на Донбасі підтримали сепаратистів і їх 

російських покровителів. В обох випадках проявилося несприйняття 

перемоги Євромайдану і зміни влади у Києві.  

 Таким чином, пропаганда не пішла з нашого життя, вона просто 

сховалася у нових формах, які ніби то не мають жодного стосунку до 

пропаганди. І цю обставину необхідно враховувати при організації 

навчально-виховного процесу з інтегрованим у нього курсом з медіаосвіти і 

медіаграмотності. Так само важливо не забувати, що головна комунікативна 

сила сьогодні захована у телебаченні. За обсягом часу, що витрачається на 

комунікацію з телевізором, він займає перше місце серед 500 занять у всіх 

сферах нашого повсякденного життя [23]. 

 Коротко зупинимося на такій технології впливу на масову свідомість, 

як «промивання мізків», котра продовжує використовуватися і у звичних для 

нас відкритих системах. При тому ця технологія використовується як для 

внутрішнього, так і зовнішнього споживання, і може бути охарактеризована, 

як «будь-яка техніка, що призначається для маніпуляції людським 

мисленням чи діям супроти    бажання, волі чи знань індивідуума» [22]. 

Відповідно до однієї із концепцій, «промивання мізків» проходить три етапи: 

розморожування старих уявлень, введення нових і заморожування їх [22]. 

Наочним прикладом таких дій можуть слугувати переорієнтація симпатій 

частини українців, у першу чергу жителів Кримського півострова і Сходу, із 

проукраїнських у проросійські (пропутінські). Певною мірою це стосується і 

переформатування    настроїв населення України, викликане об’єктивними 

(агресія Росії) і суб’єктивними (політика влади і вплив мас-медіа) факторами 

стосовно вступу до ЄС і НАТО, девальвації позитивного відношення до 

Євразійського Союзу.  
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Не можна не звернути увагу і на систему «перевиховання» жителів 

ОРДЛО, яких тоталітарна система псевдореспублік поступово перетворює в 

маргіналів (за невеликими винятками), які просто не уявляють інших форм 

співжиття, як тільки у рамках ДНР та ЛНР. Подібний процес дуже схожий із 

спостереженням одного із дослідників, яке привів у своїй статті Георгій 

Почепцов: «Коли учасники переписують свою особисту історію чи ігнорують 

її, вони одночасно вчаться інтерпретувати реальність за допомогою групових 

понять та ігнорувати свій власний досвід і почуття, коли вони мають місце. 

Учасники вчаться вписувати себе у стиль групи, а індивідууми    ціняться 

лише тоді, коли вони задовольняють доктрину групи»    [22]. 

 Отже, «гібридна війна», розв’язана Росією проти України, її    

інформаційна, пропагандистська та інформаційна складові, вимагають 

внесення суттєвих коректив у форми та зміст медіаосвіти, особливо з точки 

зору формування критичного мислення, вміння адекватно оцінювати різні 

види інформації. Не в останню чергу це стосується історії та сучасних подій 

в Криму і на Донбасі, території яких путінська пропаганда намагається 

представити як «исконно русские», анексію Криму – волевиявленням 

жителів півострова, а війну на Донбасі – внутрішньоукраїнським конфліктом, 

громадянською війною. 

 Спробуємо розставити тут деякі акценти. Зробивши екскурс в історію 

освоєння Криму, ми бачимо тут потужний етнічний котел, у якому варилися 

десятки народів – кіммерійці, скіфи, таври, греки, готи, гуни, хазари, 

караїми, колоністи з Венеції та Генуї, нарешті, безпосередньо кримські 

татари, не кажучи вже про «український слід» в освоєнні півострова і 

боротьбі за вихід до Чорного і Азовського морів [13, с. 4-18]. Факти 

беззаперечно спростовують претензії Росії на історичну приналежність їй 

Кримського півострова. Якщо вже говорити про історичні права на Крим, то 

їх, з формальної точки зору, можуть пред’являти Греція, Італія, Туреччина, 

Німеччина (там вважають готів своїми історичними пращурами), не кажучи 

вже про кримських татар, котрі після жорстоких поневірянь, викликаних 

насильницьким виселенням у 1944 р., вчергове, завдяки імперським 

амбіціям російського очільника Путіна, опинилися ізгоями на своїй історичній 

батьківщині. За великим рахунком, незважаючи на кількісну перевагу у 

Криму етнічних росіян, що стало результатом переселенської 

асиміляторської політики царату і радянської влади, півострів, за всіма 

міжнародними правовими актами, належить Україні, а його анексія 

Російською Федерацією нічим не відрізняється від анексії Судетської області 

Чехословаччини нацистською Німеччиною у 1938 р. (до речі, тоді Франція та 

Великобританія мали статус гарантів недоторканості території 

Чехословаччини).  

Незаангажований історичний погляд не залишає місця і вигадкам 

російської пропаганди стосовно якогось окремого регіону під назвою 

Новоросія, який, мов, освоєний російськими колоністами. Навпаки, 

піонерами у воєнному і господарському освоєнні Дикого степу, на теренах 
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якого сьогодні знаходяться українські Донецька і Луганська області, стали 

козаки Війська Запорізького[13, с. 36-44]. 

Зазначимо, що поняття «Новоросія» надовго увійшло в антиукраїнський 

політичний дискурс. При цьому багато хто як в Росії, так і Україні, просто не 

розуміють, звідки взялася ця міфічна «Новоросія». Вже сам факт масованого 

вкидання в український медіапростір цього терміну свідчить про його штучне 

походження. Активізація медійних атак під новоросійськими штампами 

розпочалася після пам’ятної заяви Володимира Путіна 17 квітня 2014 р., коли 

до нього раптом прийшла думка, що південні області України були включені 

до її складу більшовиками «несправедливо» [5].  

Якби проблема Новоросії, як окремого, самобутнього регіону справді 

існувала, то вона проявилася б набагато раніше. Глашатаї ж Кремля стали 

вживати термін «Новоросія» лише після відповідної відмашки для досягнення 

конкретної мети – забезпечити хибну самоідентифікацію жителів південно-

східної України, виправдати нав’язану їм ідею регіонального розбрату, 

створити нову національну ідентичність, альтернативну українській, 

розколоти Україну, серйозно розхитати її державність. 

Проект «Новоросія» розроблявся політтехнологами і маркетологами, які, 

як і всі росіяни, знають історію України в російській інтерпретації. З цієї 

причини вони щиро переконані, що Україна – штучна держава, вигадана в 

австрійському генштабі на зло Росії, щоб «послабити і розколоти руський 

мир». Виходячи із таких уявлень про Україну, розробники моделі Новоросії 

вважають її не державою, а вдалим піар-проектом, тому і свою роботу 

організовують так, щоб побудувати такий же штучний проект всередині 

самої України. Інакше кажучи, вигадують «Новоросію» і «новоросів»[31]. 

Історичний же фундамент проекту «Новоросія» нікчемний. Повноцінної 

самобутньої землі чи республіки з такою назвою ніколи не існувало. Це 

підтверджується і таким фактом: герб і прапор Новоросії піарщики вигадали 

лише у 2014 р., при тому у них вийшов свого роду рімейк американської 

війни Півночі і Півдня. Вийшов злий жарт – сепаратисти українського 

південного сходу виступають під прапором американських південців-

работоргівців. Врешті-решт, у Новоросії не існує ні історичної столиці, ні 

історичних кордонів [31]. Кожен окреслює її абстрактну територію на свій 

розгляд, в залежності від політичної кон’юнктури і власної фантазії. Проте 

основною етнічною групою південно-східної України залишаються саме 

українці 

Презентуючи книгу «Витоки та сенс путінської «Новоросії», професор 

Федір Турченко зауважив: «Зараз перед Україною стоїть черговий 

геополітичний виклик. Якщо на початку XX століття у період визвольних 

змагань Україна опинилася в геополітичному "глухому куті – тупику", то 

сьогодні картина кардинально відрізняється. Світ підтримує Україну у війні 

за незалежність, що відбувається в східних областях. Новоявлений 

кремлівський «збирач земель руських» від слів суму за Радянським Союзом 

перейшов до його історичної реінкарнації. Сьогодні ми бачимо, що війна на 
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сході знову набирає обертів. Росія, як і сотні років тому, знову веде 

колоніальну війну, яка отримала осучаснену назву «гібридної війни», її 

складовою є безперервне зомбування місцевого населення» [5]. Імперський 

путінський поступ, що легітимізується ідеологічним проектом «Новоросія», 

покликаний духовно придушити опір українців, довести свої «одвічні» права 

на ці землі. І обов'язок науковців і практиків – дати суспільству українське 

бачення сьогоднішньої загарбницької політики Путіна під назвою 

«Новоросія», розкрити історичний контекст, в т. ч. засобами медіаосвіти. 

Це набуває ще більшої актуальності з огляду на посилення останнім 

часом інтенсивності бойових дій на Донбасі, особливо в районі 

Світлодарської дуги, Авдіївки, Мар’їнки тощо, а також відсутності реальних 

результатів Мінських домовленостей та рішень у рамках «нормандської 

четвірки». Невизначеність ситуації у зоні АТО провокує появу в українському 

політикумі альтернативних варіантів вирішення донбаської кризи, аж до 

повного відділення сеператистських регіонів. Справа дійшла до того, що у 

своїй недавній доповіді Міжнародна кризова група у Брюсселі написала: 

«Найкраще найгірше рішення для протиборчих сторін – заморозити 

конфлікт» [8], що ніяким чином не влаштовує Україну.     

Громадська ж думка відносно подальших дій щодо врегулювання 

конфлікту є невизначеною. За даними опитування, проведенного 

соціологічною службою Центру Разумкова, 32,8% опитаних вважають, що 

слід продовжувати АТО до відновлення контролю України над окупованими 

територіями, 30,6% підтримують надання цим територіям особливого статусу 

у складіУкраїни, а 17,9% підтримують відокремлення цих територій від 

України. Водночас, відносна більшість респондентів (47,9%) підтримують 

припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною та територіями 

ДНР і ЛНР (включаючи соціальні виплати, постачання енергоресурсів, 

закупівлю вугілля тощо) до повного встановлення Україною контролю над 

цими територіями [3]. Проте блокування постачання антрацитового вугілля 

з окупованих територій Донбасу, що здійснюється окремими представниками 

добровольчих батальйонів за підтримки ряду народних депутатів, є 

непродуктивним, оскільки ставить під загрозу енергетичну безпеку країни 

(замість того, щоб деблокувати постачання вугілля, уряд 15 лютого 2017 р. 

запровадив надзвичайний стан в енергетиці, що свідчить про його повну 

безпекову безпорадність). Разом з тим, позитивним моментом слід вважати 

те, що переважна більшість громадян України вважають Росію державою – 

агресором, стороною конфлікту на Сході України (71,8%), а ДНР та ЛНР – 

терористичними організаціями, які не мають права представляти населення 

відповідних територій (66,1%) [3]. 

Для формування адекватного бачення та оцінки подій на Півдні і Сході 

України варто прислухатися і до думки західних аналітиків. У своїх поглядах 

на першопричини сепаратизму на Донбасі вони розійшлися: якщо частина 

вбачає у них яскраво виражений російський слід, то інші пояснюють 

конфлікти на сході України кризою цінностей та національної ідеї. Так, 
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наприклад, експерти «Фундації Карнегі за міжнародний мир» з Вашингтону 

Юджин Румер та Ендрю Вайс висловлюють свої побоювання щодо 

неминучості розпаду України або, щонайменше, відколу від неї двох східних 

областей. Тамтешню кризу вони називають «невиразною громадянською 

війною». Найбільшою проблемою експерти вважають не загрозу вторгнення 

Росії, а ситуацію хаосу та безвладдя, що виникла у східних областях України, 

і яка, на їхню думку, спостерігається і на Півдні. Вони також побоюються, що 

український уряд може наробити чимало помилок, що відріжуть шлях до 

мирного врегулювання, через свою вразливість до звинувачень у слабкості 

та капітуляції з боку власних громадян [11]. 

Неординарною виглядає думка наукового співробітника Центру 

стратегічних досліджень в Інституті національних стратегічних досліджень 

Національного університету оборони США Майкла Кофмена: 

антитерористична операція, яку проводить український уряд, є лише 

імітацією, що прикриває відсутність у нього інтересу придушити бунт, який 

підтримують росіяни. …Схоже, Київ повертається до своєї традиційної 

політики балансування між очікуваннями Заходу та гнівом Росії [11]. 

Серйозним аргументом проти сподівань Путіна на розвал України 

шляхом її федералізації є зауваження професора міжнародних відносин 

Ворвікського університету Річарда Янгза: «Небезпека федералізації полягає 

лише у тому змісті, який вкладає у це поняття Росія, …яка бачить 

федералізацію України як засіб для досягнення її нейтральності. Проте, у 

федераціях зовнішня політика, оборона та зовнішня торгівля залишаються у 

сфері відповідальності центрального уряду. Якщо Путін хоче, щоб східні 

регіони України проводили власну зовнішню політику, то Україна має стати 

конфедеративною, а не федеративною державою» [11]. Незалежно ж від 

обраної моделі – децентралізації чи федералізації – в Україні, на думку Янгза, 

має бути збудована демократія, що згладжуватиме етнічні та лінгвістичні 

поділи [11]. 

Таким чином, подолання сепаратизму неможливе без врахування 

етнонаціональних проблем. На думку американсько-польської публіцистки 

та історика Енн Епплбом, українцям бракувало і бракує націоналізму. А без 

поширеного відчуття вірності своїй країні та патріотичного духу складно 

змусити працювати демократію. Люди ж, які очолили незалежну Україну, –  

підкреслює Епплбом – не були спроможні збудувати для неї нові інституції. 

Натомість, вони займалися самозбагаченням. Результат такої політики ми 

сьогодні бачимо на Сході: Донецьк, Луганськ, Слов’янськ, Дебальцево тощо 

– це приклад країни без націоналізму, «країни корумпованої, анархічної, 

переповненої найманцями, людьми, що опинилися у своїх містах випадково 

і взагалі не мають жодного зв'язку ні з якою країною чи державою» [11]. 

Та справа не лише у дефіциті націоналізму та відповідного рівня 

самоідентифікації. Передумовою та однією з причин анексії Криму і 

нинішньої війни на Сході України автор вважає також прорахунки в 

етнонаціональній політиці взагалі, котра, хоча й проводилася, однак 

http://ipress.ua/news/viyna_z_ukrainoyu_sprychynyt_gromadyansku_viynu__hodorkovskyy_61612.html
http://ipress.ua/news/viyna_z_ukrainoyu_sprychynyt_gromadyansku_viynu__hodorkovskyy_61612.html
http://ipress.ua/news/rosiya_ne_vidmovylas_vid_idei_vtorgnennya_v_ukrainu__parubiy_56197.html
http://ipress.ua/news/rosiya_ne_vidmovylas_vid_idei_vtorgnennya_v_ukrainu__parubiy_56197.html
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протягом усіх років незалежності натикалася на перешкоди і не відповідала 

загрозам та чітким проявам дезінтеграційних тенденцій. «Гібридну війну» з 

боку РФ проти України слід розглядати і як апробацію «новітнього 

механізму» дезінтеграції незалежної держави через інформаційну атаку і 

пропаганду, шантаж федералізацією, провокування сепаратизму та 

підтримку тероризму, а також окупацію частини території суверенної 

країни.  

Після розвалу Радянського Союзу невдоволення та ностальгія за ним 

превалювала у настроях населення колишніх республік, в т. ч. України. 

Згідно з опитуванням Інституту соціології НАН України, у квітні 2010 р. 63,4% 

респондентів в Україні схвалювали відтворення Союзу України, Росії та 

Білорусі, 26,6% були проти. За даними соціологічної служби «Рейтинг», 46% 

українців шкодували за СРСР, 36% – ні. Ситуація змінилася (хоч і не так 

кардинально, як могло б бути) після Революції Гідності. Опитування 2014-го 

року показало, що жалкують з приводу розпаду СРСР    33% респондентів, 

а 49% – ні. Відтак, з 2010 р. кількість тих, хто відчував ностальгію за СРСР, 

зменшилося майже у півтора рази [7]. Проте соціологи ці показники 

прокоментували не так позитивними зрушеннями в Україні, як 

демографічними змінами, оскільки прихильниками СРСР є переважно люди 

похилого віку. 

Саме ностальгійні настрої за Радянським Союзом використала Російська 

Федерація під час анексії Кримського півострова, пришвидшивши цим 

етнополітичну дезінтеграцію України, оскільки частка тих, хто шкодує про 

дезінтеграцію СРСР, в Криму лишалася найвищою в Україні й соціологічно 

завжди становила більшість населення півострова. Возз’єднання Криму з 

Росією спочатку сприймалося як перспектива відновлення радянського рівня 

життя. За такої ситуації було реалізовано сценарій практично безкровної 

окупації півострова та приєднання його до Російської Федерації через 

порушення територіальної цілісності України, введення військ та проведення 

нелегітимного референдуму. «Кримський сценарій» намагаються зараз 

відтворити у східних та південних областях держави.  

В цілому державна етнонаціональна політика України до останнього 

часу вважалася порівняно ефективною з огляду на відсутність етнічних 

конфліктних ситуацій. Але сьогодні дестабілізаційний потенціал «гібридної 

війни» за участю Російської Федерації спонукає до боротьби за збереження 

територіальної цілісності, кардинального перегляду засад етнонаціональної 

політики та політики національної безпеки України. 

 Розглядаючи проблеми кореляції медіаосвітніх підходів у висвітленні подій на 

Донбасі, варто звернути увагу на ряд особливостей регіону, які не сприяють 

державотворчому процесу і призводять до негативних наслідків.     Найперше, 

Східна Україна і Донбас, як її головна частина, слабко інтеґрована в 

загальноукраїнські процеси, розмовляє переважно російською, слухає і 

дивиться переважно російські та місцеві канали, читає російські та місцеві 

газети, має своїх місцевих лідерів, визнає російських і радянських героїв та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
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авторитетів і не демонструє потреби міняти такий стан речей. Населення цих 

територій має свою систему цінностей, яка не збігається із системою 

цінностей Заходу і Центру. Незважаючи на високий економічний потенціал 

Донбасу, де до початку військових дій створювалося 25% ВВП України, 

економіка його є    проблемною для держави внаслідок кланового характеру 

і сепаратистських настроїв, індустріального і переважно застарілого 

технологічного наповнення, кризи вугільної галузі, шахти якої є 

містоутворюючими підприємствами.  

 Водночас, історично сформовані установки мешканців регіону не є 

антиукраїнськими та антидержавними, але створення суттєво 

відокремленого інформаційного простору, цілеспрямований вплив на 

населення російської пропаганди призвело до небажаних ситуативних 

результатів. Посилення української складової в інформаційному просторі 

Донбасу залишає добрі шанси для корекції ціннісних установок жителів 

Донецької та Луганської областей — як в плані «творення українців», так і 

інших етномовних, релігійних тощо спільнот. 

  Змінити систему цінностей людності регіону можна тільки на основі 

ліквідації кланово-олігархічної системи економіки, часткової зміни роду 

занять населення, підвищення культури виробничих процесів в 

індустріальній сфері, люстрації недоброчесних урядовців та правоохоронців 

з одночасною тривалою багаторічною комплексною правовою, освітньою, 

культурологічною, духовною та іншою роботою,    насамперед, серед молоді. 

Проте попередньою умовою втілення в життя таких планів має стати 

звільнення Донбасу від сепаратистів та їх російських покровителів. 

  На сьогодні серед медіаосвітніх проектів з використанням технологій 

формування критичного мислення, в т. ч. щодо подій у Криму та на Донбасі, 

можна назвати посібник «Медіаграмотність та критичне мислення на уроках 

суспільствознавства»[17], контент якого спрямований, серед іншого, на 

формування навичок протистояння пропаганді та маніпуляціям. 

    Приведемо деякі приклади навчання таким вмінням.  

    Перший. У відео так звані учасники батальйону «Азов» погрожують 

терактами Нідерландам у разі негативних результатів голосування на 

референдумі 6 квітня 2016 р. стосовно підтримки Угоди про асоціацію 

України з ЄС. За словами заступника командира полку «Азов» Андрія 

Дяченка, це брехливе відео, інформаційна провокація, тобто звичайний 

фейк. Тому цю інформацію, як і будь-яку іншу, потрібно сприймати критично, 

перевіряти її достовірність, знаходити джерела інформації, авторів та 

причини створення [17, с. 58-59].  

Другий. Проаналізувавши матеріали сучасних російських ЗМІ, ми 

бачимо породження негативних стереотипів про Україну: Україна – це 

невід’ємна частина Росії, що не може існувати окремо, а українці – 

регіональна група росіян; немає самостійної української мови, Західна 

Україна – це осередок «бандерівців; Майдан – вияв агресії проти Росії, Крим 

– територія Росії, українська армія – карателі, що вбивають мирне населення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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на сході України тощо. Отже, у даному випадку російські ЗМІ віртуозно 

маніпулюють частиною української аудиторії, висвітлюють інформацію про 

Україну так, як це потрібно Кремлеві, незважаючи на принципи та етичні 

засади журналістики та залучаючи авторитетних науковців, як джерела 

інформації [17, с. 60]. Це не що інше, як технологія «промивання мізків». 

Третій. Приводиться цитата із статті австрійського історика Андреаса 

Капплера «Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії 

Російської імперії». Зазначається, що більшість росіян ще дивиться на 

українців як на малоросів, частину російської нації, і не розуміє, чому 

українці намагаються утвердити свою мову, свою культуру і власну державу. 

Така точка зору поширюється і серед українських медіаспоживачів, оскільки 

наш медіапростір вразливий до інформаційної війни з боку Росії, одним з 

інструментів якої обрано формування негативних етнічних стереотипів. 

Висновок: не треба довіряти сумнівним джерелам, а звертатися до науки і 

формувати критичнее ставлення до інформації, яку ми отримуємо з медіа 

[17, с. 66]. 

Четвертий. Приводиться судження, що за останні два роки в суспільстві 

сталося тільки одне позитивне зрушення: нарешті зроблено геополітичний 

вибір (55–60% громадян виступають за євроатлантичний вектор). Це вселяє 

оптимізм, хоча залишились і подвійні стандарти мислення, і популізм, і решта 

негативних факторів, помножених на зубожіння та психологічні травми від 

війни. У запропонованому коментарі учителя зважено і переконливо 

говориться про головні причини важкого соціально-політичного становища 

України після Революції Гідності: анексія Криму, війна на Сході, економічна 

нестабільність, що дісталася у спадок від режиму Януковича, амбіції окремих 

політиків, оголошені реформи відбуваються повільно, знецінення гривні 

призвело до зниження індексу життя більшої частини населення, а субсидії 

не є панацеєю для покращення соціального рівня життя людей та виходу із 

соціально-економічної кризи [17, с. 93-94]. 

П’ятий. Мова йде про оскарження німецьким адвокатом Гайнцом 

Йозефом Зером окупації АРК Росією у Європейському суді з прав людини. У 

своїй заяві правник звертається до статті 2 пункту 4 Статуту ООН, згідно з 

якою всі члени ООН у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися 

від будь-якого застосування сили чи загрози її застосування, що порушує 

територіальну цілісність чи політичну незалежність іншої держави або іншим 

чином суперечить цілям ООН. Тому окупація Російською Федерацією 

внутрішньої території України порушує міжнародне право, а організація 

референдуму в Криму проходила в умовах, що суперечать Європейській 

конвенції з прав людини. За словами одного з німецьких експертів, якщо 

скарга буде допущена та розглянута, то, у перспективі, президент Російської 

Федерації має піти під арешт [17, с. 107-109]. Така інформація носить 

позитивне навантаження і розширює уявлення про міжнародні правові 

аспекти анексії частини української території, розуміння агресивного, 
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імперського характеру зовнішньої політики РФ, вселяє оптимізм щодо 

перспектив повернення до складу України як Криму, так і Донбасу. 

Отже, як і передбачає нова редакція Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні, у викладанні цього предмету необхідно обов’язково 

враховувати особливості нинішнього інформаційного середовища, виробити 

ефективні механізми протистояння зовнішній інформаційній агресії та 

руйнівній зарубіжній пропаганді. Теоретична база у вигляді монографій, 

наукових статей для вироблення ефективної стратегії протистояння 

інформаційно-пропагандистській агресії Росії наявна, як і можливості чітко 

визначити вразливі місця російських пропагандистів з тим, щоб у програмах 

з медійної та інформаційної грамотності врахувати їх з метою правдивого 

інформування населення, в т. ч. стосовно подій у критично важливих 

регіонах України. Саме цьому автор і присвятив статтю, акумулювавши 

матеріали медіаосвітнього характеру стосовно Криму і Донбасу, 

інтегрувавши короткий історичний дискурс та парадигми сучасності. 

Взагалі, альтернативою політиці заборон і несистемної контрпропаганди 

має стати завершення створення системи суспільного мовлення, 

запровадження викладання медіаграмотності у всіх навчальних закладах,    

розглядаючи її як процес соціалізації особистості, побудова нової 

комунікаційної стратегії влади, обов’язковими складниками якої мають бути 

комунікація із населенням (диференційований підхід до різних груп, різних 

регіонів), неконфліктна комунікація всередині влади та комунікація із 

зовнішнім світом. На цих аспектах, на думку автора, варто у подальшому 

сконцентрувати зусилля науковців і практиків медіаосвітньої сфери. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты современных 

информационно-пропагандистских войн в теоретическом и практическом 

измерениях, проблемы переформатирования форм и содержания 

медиаобразования, в т. ч. с точки зрения интеграции исторических знаний 

с анализом нынешних событий в Крыму и на Донбассе. 

Ключевые слова: аннексия, оккупация, «гибридная война», 

информационные, пропагандистские и психологические войны, «русский 

мир», медиаобразование и медиаграмотность, Крым, Донбасс, 

этнонациональная политика, сепаратизм. 

This article presents some aspects of contemporary promotional wars in 

the theoretical and practical dimensions of    the problem of reformatting 

content and forms of media education, including    integration of    historical 

knowledge with analysis of current developments in the Crimea and Donbass. 

Key words: annexation, occupation, «hybrid war», information, 

propaganda and psychological wars, «russian world»,    media education and 

media literacy, Crimea, Donbass, the ethno-national policy, separatism.  
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Валентина Потапова 

 

ДЕКІЛЬКА ПОРАД МОДЕРАТОРУ КІНОПОКАЗІВ DOCUDAYS UA 

 

*Цей матеріал – не наукова стаття. Він підготовлений в жанрі 

практичних порад тим, хто прагне просувати документальне кіномистецтво. 

 

Docudays UA (Міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини Docudays UA) — найбільший міжнародний фестиваль 

документального кіно в Україні. Відбувається щороку впродовж останнього 

тижня березня у Києві. По завершенню Docudays UA традиційно презентує 

найкращі фільми програми в регіонах України у рамках Мандрівного 

фестивалю. Покази та обговорення фестивальних фільмів відбуваються в 

кінотеатрах, будинках культури, вищих навчальних закладах, школах, 

молодіжних клубах, книгарнях, бібліотеках, а також в установах 

пенітенціарної системи. Глядачі    спілкуються з відомими правозахисниками, 

діячами культури та митцями. Але, чи завжди кінопокази досягають своєї 

мети? Як організувати показ так, щоб він був спрямований на популяризацію 

й розвиток документального кіно та підвищення рівня дотримання прав 

людини в Україні? Автори пропонують декілька порад модераторам    DOCU/ 

КЛУБ. 

 

ЧАСТИНА 1.  

Планування 

Для організації успішного кінопоказу насамперед необхідне 

планування. Процес планування кінопоказу в рамках Мандрівного 

фестивалю зручніше здійснювати поетапно. 

 Визначте загальну спрямованість заходу / кінопоказу 

(правове виховання, права людини). 

 Визначте цільову аудиторію (школярі, студенти, специфічні 

групи, «випадковий глядач»). 

 Вибір фільму / медіа-тексту. 

 Постановка освітніх / виховних цілей. 

 Підготовка плану / конспекту кінопоказу (цілі, структура, 

методичні прийоми і т.д.). 

 Організація показу (місце, час, реклама, афіша, модератор, 

гості і т.д.). 

 Кінопоказ. 

Найбільше труднощів з усіх етапів планування виникає зі складанням 

плану / конспекту, оскільки далеко не всі регіональні представники мають 

педагогічну освіту. 

При плануванні кінопоказів у рамках Мандрівного фестивалю слід 

спиратися на те, що стало зараз традиційним, – інтерактивне навчання. У 

цьому випадку фільми стають медіа-текстом, з яким працює модератор 
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кінопоказу. Однак під час формування тематичних показів потрібно 

враховувати особливості цільової аудиторії. Так, наприклад, студенти ВНЗ є 

більш підготовленими до сприйняття проблем прав людини, а для школярів 

і просто випадкових глядачів необхідний додатковий блок, пов'язаний з 

понятійним апаратом правових дисциплін тощо. Заповнюючи графічний 

організатор, модератор вирішить питання таймінгу  

 

№ 
Час (хв.) 

Метод Задача Опис Ведучий Ресурси 
минуло потрібно 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Наприклад, під час кінопоказу фільму «Загублені»  

 

№ 

Час (хв.) 
Мето

д 

Задач

а 
Опис Ведучий 

Ресур

си 
минул

о 

Потріб

но 

1.  5 хв 

Асоці
а-

тивни
й 

кущ 

Фаза  

«викли
к» 

Запропонуйт

е глядачам 
назвати 

власні 
асоціації до 

слова 
«Загублені». 

Запишіть 

усі слова 
на дошці. 

Зупиніться 
на асоціації 

на кшталт 
«вразливі» 

и т.д 

Дошка, 
фліпча

рт, 
маркер 

та 
інше 

2.  
5-7 

хв. 

Бесід

а 

Фаза  
«викли

к» 

Запропонуйт
е глядачам 

пошукати 
відповіді на 

запитання 
«Чому права 

людини 
захищають 

саме 
вразливі 

верстви 

населення» 

Обов'язков

о 

ознайомтес
я з 

фаховою 
літературо

ю 

Додат-

кових 

ресурсі
в не 

потре-
бує 

 

 

Пояснення до таблиці: 

Колонка Зміст Рекомендації 

Колонка 
1 

Допомагає вкластися в час, 
відведений для показу. 

Заповнюється після 
практичного проведення. 

Колонка 
2 

Показує, скільки часу займає 
кожна дія.  

 

Заповнюється третьою. 
Відведіть на кожну вправу 

трохи більше часу, ніж 
вам необхідно. 

Колонка 

3. 

Основна активність (діяльність) у 

вказаний проміжок часу.  

Заповнюється першою. 

Розмістіть у цій колонці 
все, що б ви хотіли 
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зробити під час показу. 

Усе менш важливе 
відсіється при більш 

точному плануванні часу. 

Колонка 
4. 

Вказує, на виконання яких цілей і 
завдань використовується 

конкретний метод  

Дозволяє тримати в голові 
цілі та завдання 

Колонка 

5. 

Методи, які будуть використані в 

ході показу. Чергування різних 

прийомів робить показ більш 
насиченим, дозволяє досягти 

більшого в короткий проміжок 
часу. Прийоми залежать від числа 

учасників, їх початкової 
підготовки, готовності брати 

участь в роботі, тривалості. Один 
і той же блок може бути 

проведений по-різному для різної 
аудиторії.  

Заповнюється  другою.  

Колонка 

6. 

Хто і що проводить під час 

тренінгу 
 

Особливо корисна, коли 

одночасно працюють 
кілька тренерів. 

Колонка 
7. 

Матеріали та інші технічні 
ресурси, необхідні для 

проведення.  

Заповнюється в останню 
чергу, але має одне з 

основних значень. Може 
виявитися, що у вас не 

вистачить ресурсів. 

Ми    пропонуємо використовувати загальну схему обговорення фільму1: 

 

1. Фаза актуалізації або фаза «виклику» 

- вступне    слово ведучого (його мета – дати коротку інформацію про 

творців фільму, нагадати їх попередні роботи, щоб аудиторія могла вийти за 

рамки конкретного твору і звернутися і до інших творів цих авторів; якщо в 

тому є потреба, зупинитися на історичному або політичному контексті подій, 

ні в якому разі не торкаючись художніх, моральних та інших оцінок 

авторської позиції і, зрозуміло, не переказуючи фабулу твору), тобто 

установка на медіасприйняття. 

 

2. Фаза осмислення / побудови знань  

- колективні «читання» медіатексту (комунікативний етап). 

 

3. Фаза консолідації / рефлексії 

- обговорення медіатексту, підбиття підсумків заняття.  

Для кожної зі запропонованих фаз існують прийоми, які допоможуть 

модератору організувати ефективний показ.  

Зупинимося на деяких із них. 

                                                           
1 Федоров А. В.    Медиаобразование будущих педагогов. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. – 314 c. 
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1. Фаза актуалізації або фаза «виклику» 

Прийоми, які може використовувати модератор на цьому етапі: 

 Припущення на основі запропонованих кадрів фільму. 

Модератор розміщує кілька кадрів з фільму на дошці або екрані і пропонує 

студентам придумати власний сценарій фільму на підставі назви й кадрів 

фільму. Через 3-5 хвилин викладач просить розповісти складені сценарії 

(така робота може бути в індивідуальній та груповій формах). Після цього 

починається перегляд фільму, коли    глядачам ставлять завдання 

визначити смислове навантаження відібраних кадрів. Кадри-картинки 

повинні бути символами, які відображають основний посил медіатексту. В 

альтернативному варіанті кадри можуть бути замінені просто картинками. 

Наприклад, під час показу фільму «Загублені» такими картинками-

символами стали: мотоциклетні шлеми, дитячі коляски та інше Настільки 

"безглуздий" добір предметів у поєднанні з назвою фільму дозволив 

зацікавити студентів і зберегти їх увагу до кінця фільму. Після перегляду 

фільму глядачам пропонують повернутися до первинних кадрів та своїм 

сценаріям,  і розкрити зміст медіатексту. 

 Прийом «парного мозкового штурму». Парам учнів-

«глядачів» пропонують скласти список того, що вони знають або думають 

щодо запропонованої теми. Для цього завдання встановлюють жорсткий 

ліміт часу – зазвичай п'ять хвилин. Різновидом цього прийому є груповий 

мозковий штурм. 

 Прийом «робота з фотографіями» 

1) Опис. 

Повинен бути якомога детальнішим, особливо на перших порах, доки 

методи роботи ще недостатньо відпрацьовані. Варто докладно 

проаналізувати, що зображено, композицію малюнка або фото (що на 

передньому плані, що на задньому, що праворуч, що ліворуч, чому саме так), 

можливо, звернути увагу на художні засоби (кольори, форми, лінії тощо). 

Особливо детально треба дослідити зображених людей (кількість, вік, одяг, 

ставлення один до одного, в русі вони чи статичні тощо). Варто також 

звернути увагу на «позицію спостерігача»  (фотографа, художника), 

спробувати з’ясувати, чому обрано саме такий ракурс і наскільки він є 

вимушеним.  

Не слід нехтувати описом! Хоча він, по суті, відіграє допоміжну, 

операційну    роль і потрібен для повноти й точності інтерпретації, але 

проведення детального аналізу зображення допоможе виробити відповідні 

навички, спостережливість, дозволить проявити ці риси.  

2) Інтерпретація.  

По суті, вона зводиться до опису й аналізу ситуації, яка представлена 

зображенням, і «розшифровки»  «меседжу»  автора або замовника (тобто 

визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття 

викликати, уявлення або стереотипи сформувати). 
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Тут варто звернути увагу на те, ким саме є люди на зображенні 

(конкретно-історичні персонажі або представники яких соціальних груп, 

партій тощо), проаналізувати сюжет, звернути увагу на символи і 

стереотипи, завдяки яким можна визначити, хто є персонажі або визначити 

їх національну чи соціальну належність. 

Особливу увагу слід звернути на позицію автора: намагався він бути 

неупередженим чи, навпаки, намагався зобразити персонажів саме в такому 

вигляді: наскільки свідомою є упередженість автора. 

Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису та 

зображення. 

Фотодокументи. Здавалось би, цей вид зображень найбільш легкий для 

аналізу. Але люди дуже часто потрапляють у своєрідну пастку їх уявної 

об’єктивності. Справа в тому, що підсвідомо вони схильні вважати, що 

світлини фіксують певні моменти життя і є неупередженими свідченнями 

епохи. Насправді це, звичайно, не так. Люди схильні позувати фотографу, 

намагаючисьподати себе такими, якими вони хочуть, щоб їх бачили, а не 

такими, якими є насправді. Особливо це стосується більш ранніх періодів, 

коли фотокамера ще була доволі рідкісним предметом, а фотографія 

вважалася мистецтвом. До того ж, і самі фотомайстри часто вважали себе 

митцями, тому намагалися сконструювати композицію. Через це значна 

частина світлин є постановочними. Нарешті, були й офіційні, відверто 

постановочні фото. Отже, завжди під час аналізу цього виду зображень 

варто запитувати, наскільки постановочним є ця світлина, наскільки їй 

можна довіряти. Водночас світлини часто є носіями інформації,    про яку 

навіть не думав фотограф і яка може суперечити тій установці, з якою він 

здійснював зйомку. 

 Прийом «робота з карикатурами»  

1) Плакат.  

Під час аналізу плакатів завжди треба пам’ятати й нагадувати, що 

плакат – особливий вид мистецтва. До того ж, ідеологізованого мистецтва. 

Первинне призначення плакату – викликати певні запрограмовані почуття, 

спонукати до конкретних дій. І цієї мети досягали і змістом, і художніми 

засобами. Певною мірою завдання плакату полягало у впливі не тільки на 

свідомість, а й на підсвідомість глядача. Тому інформація, здобута на підставі 

аналізу плакату, може бути тільки опосередкованою. Це інформація про те, 

чого хотіла влада, якою вона бачила ідеального громадянина. Головним 

чином це інформація про ідеологію. Це обов’язково треба враховувати під 

час роботи з плакатом, тому й запитання обов’язково варто ставити такі: які 

почуття повинен був викликати цей плакат? Кому він був спрямований? 

Наскільки, на ваш погляд, він був дієвим у цьому плані? 

Працюючи з плакатом, обов’язково потрібно звертати увагу на текст і 

пам’ятати, що він є суттєвим елементом плакату. В деяких випадках його 

потрібно аналізувати окремо. 

2) Карикатура 
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Про карикатуру можна сказати все те, що вже було сказано про плакат, 

але є певні нюанси. По-перше, карикатура все ж більш індивідуальний вид 

мистецтва. Вона    більшою мірою відображає індивідуальні погляди і 

переконання автора, хоча цей момент не слід абсолютизувати. Вони можуть 

збігатися або відрізнятися від офіційними офіційних, але переважно є 

відображенням поглядів певних соціальних або політичних груп. По-друге, 

карикатура за своєю суттю загострює ситуацію, доводить до абсурду, 

висміює, «окарикатурює». Тобто вона повинна здебільшого викликати 

яскраві негативні емоції, а вони завжди сильніші, яскравіші. ніж позитивні. 

Тому з цим видом зображень треба поводитися дуже обережно, адже 

карикатура є і була зброєю, причому зброєю небезпечною. Якщо при аналізі 

фотодокументів існує загроза «пастки об’єктивності», то при аналізі 

карикатури – «пастки необ’єктивності» . Глядач    підсвідомо може перейняти 

позицію автора, яка через свою негативну образність і чіткість позиції здатна 

витісняти інші позиції. Іншими словами, до карикатури більше довіри    

позиція автора карикатури підсвідомо виглядає більш привабливою). На це 

треба завжди звертати увагу й аналізувати карикатури особливо ретельно, 

а також намагатися розглядати їх лише в комплексі з іншими джерелами, 

краще теж карикатурами. І обов’язково треба ставити запитання про    

упередженість автора, про те, що він хотів сказати, які почуття викликати 

 Прийом «робота з афоризмами»  

Афоризм (грец. αφορισμός, означення, вислів) – короткий влучний 

оригінальний вислів, що зробився усталеним; яка-небудь узагальнена 

думка, висловлена стисло в дуже виразній, легкій для запам'ятовування 

формі, яка згодом неодноразово відтворюється іншими людьми. В афоризмі 

досягається найвища концентрація безпосереднього повідомлення і того 

контексту, в якому думка сприймається слухачами або читачем. 

Афоризмами можуть бути прислів'я, сентенції класичних авторів, 

крилаті вислови з літературних та філософських творів Використання 

перформенсів та хепенінгів  

Хепенінг — це певна форма дій, акцій, учинків, під час яких митці 

намагаються залучити глядачів до гри, сценарій якої намічений тільки 

приблизно. Це вид рухомого твору, в якому навколишнє середовище, речі 

відіграють роль не менш вагому, ніж живі учасники акції. По суті справи, 

хепенінг є ігровою імпровізацією, яка дає вихід різноманітним підсвідомим 

спонуканням. Хепенінг може виглядати по-різному. Наприклад: присутні 

(учасники акції) маленькими ножицями зрізають шматочки одягу з дівчини-

моделі; або присутні проходять крізь "стіни" з аркушів паперу, на яких 

нанесені різноманітні написи... Це можуть бути також своєрідні змішані 

жанри з використанням колірних, музичних і світлових ефектів, коли рухи 

тіла, жести, міміка обличчя стають сенсом окремих композицій. Для 

формування хепенінгу мав значення і розвиток "невербального театру", де 

застосовували мову жестів і «мову предметів». Метою творчості в хепенінзі 

є сам процес. Причому творче начало під час проведення хепенінгу має 
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виявитися в усіх "гравців" – як авторів-митців, так і глядачів. Для всіх – це 

вихід енергії, пробудження неочікуваних емоцій, перевірка своєї реакції на 

непередбачувані події. 

Перформанс — концептуальна форма "мистецтва дії" або різновид 

акціонізму, який полягає у виконанні митцем певних заздалегідь 

спланованих дій перед запрошеною публікою. Перформанс принципово 

відрізняється від театру тим, що виконавець або учасник дії виконує 

абсолютно реальні дії, які нічого, крім них самих, не зображують. Від 

хепенінгу ж перформанс відрізняється тим, що публіка займає позицію 

радше спостерігача, а не учасника подій. Хоча треба визнати, що жанри 

хепенінгу і перформансу не завжди просто відрізнити один від одного. 

Наприклад, під час роботи з фільмом «Ті, що сказали ні» гладачі стали 

учасниками перформансу та зовсім інакше дивилися фільм). 

 

2. Фаза осмислення / побудови знань 

Цей етап передбачає, насамперед, перегляд фільму, але досвідчений 

модератор    використовує випереджувальні завдання. Наприклад,  

 виділення епізодів, які викликали в аудиторії позитивні й 

негативні емоції з метою визначення ступеня емоційного впливу 

конкретного твору; 

розбивка даного медіатексту на великі сюжетні блоки з присвоєнням їм 

відповідних знаків: 

- + = 

Епізод викликає 

негативні емоції страху, 

жаху 

і т. д. 

Епізод викликає 

позитивні – радісні, 

заспокійливі емоції 

Епізод емоційно 

нейтральний 

 виділення епізодів, які пов’язані з метою показу фільму або 

тематикою фестивалю (права людини);  

 виділення головних героїв фільму, їх особистих рис і 

взаємостосунків, якщо потрібно – створення «карти персонажу».  

 

3. Фаза консолідації / рефлексії 

Ця фаза найбільш насичена, тому що вона є основною під час показів. 

Це етап формування позиції відношенню ставлення до проблеми, що 

обговорюється на зустрічі2.  

Ми пропонуємо використовувати такі прийоми:  

 «спеціальний    гість» 

На зустріч запрошується експерт з проблеми, яка є темою обговорення. 

Це може бути правозахисник, юрист, «ідеальна жертва», представник 

органів влади і т. п. Робота з прийомом «спеціальний гість» достатньо 

                                                           
2 Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С. О. Тернов (???) (посібник для 
вчителя) . – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 
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структурована, містить кілька етапів- «кроків» і може легко застосовуватися 

навіть не дуже досвідченим ведучим кіноклубу. 

Перший «крок». Традиційно починається зі запитання ведучого: «Ваше 

ставлення до проблеми, ситуації, героя і т. п. Чи стикалися ви в житті зі 

ситуаціями, подібними до продемонстрованих у фільмі? Чи можете ви про 

них розповісти?». Зазвичай після невеликої, а іноді – тривалої паузи 

визначається один або кілька готових висловитися. Кожного з них ведучий 

просить протягом 1-2 хвилин описати свою історію в довільній, але 

лаконічній формі. Після нетривалої дискусії в «гру вступає» експерт. 

Другий «крок» передбачає розповідь «спеціального гостя» про важкий 

випадок з практики своєї правозахисної діяльності, власну історію або про 

долю «свого знайомого». Встановлюються «м'які» обмеження за часом. 

Модератор та учасники кіноклубу уважно слухають і «занурюються в 

проблему». 

Третій «крок» – формулювання «спеціальним гостем» запитань до 

учасників за власним випадком, винесеним на обговорення. На цьому етапі 

модератор допомагає «спеціальному гостю» сформулювати запити 

(запитання та побажання) учасникам кіноклубу, в яких є бажання отримати 

нові знання та (або) групову підтримку. Доцільно записати запитання на 

дошці або планшеті, оскільки всі учасники групи постійно звертаються до 

них, зберігаючи точність змісту. 

Четвертий «крок» – питання групи до експерта. Цей етап можна 

проводити по-різному залежно від складу учасників, досвіду та переваг 

ведучого. Поведінка учасників кінопоказу на цьому етапі жорстко не 

регламентована. У цьому випадку всі спонтанні реакції учасників, їх 

поведінка й емоційні прояви фіксуються ведучим і можуть бути надалі 

об'єктом обговорення. Інший варіант, навпаки, жорстко структурований. Усі 

учасники по колу задають «спеціальному гостю» по одному запитанню. 

Таких кіл може бути декілька. Ті з учасників, які не хочуть задавати 

запитання для з’ясування ситуації або проблеми, можуть    пропустити свою 

чергу. Проте це не виключає можливість задати запитання пізніше, на 

наступному «колі». 

Є ще один можливий проміжний варіант. Кожному учаснику в колі 

надається можливість поставити певну кількість запитань. При цьому хтось 

може задати їх менше або пропустити чергу, знову скориставшись своїм 

правом на новому колі. Відсутність будь-якої регламентації на етапі запитань 

експертові є імовірною і може дати цікавий матеріал для наступного 

обговорення. Також ведучий може, почавши з питань по колу і помітивши, 

що багато учасників пропускає свою чергу або запитання по суті 

повторюються, запропонувати перейти до неформалізованого варіанту. В 

цьому випадку доречно прямо запропонувати учасникам, у яких залишилися 

запитання, задавати їх у вільному режимі. На цьому етапі «спеціальний 

гість» нерідко    зі здивуванням виявляє, що чомусь забув чи не врахував 
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вельми важливі аспекти свого випадку. Тоді експерт доповнює свою 

розповідь.  

П'ятий «крок» – остаточне формулювання «спеціальним гостем» 

запитань, які він хотів би винести на обговорення. Іноді формулювання 

питань зберігаються в первісному вигляді. Однак частіше вони зазнають 

змін. Деякі з раніше поставлених запитань можуть узагалі втратити свою 

актуальність для експерта завдяки усвідомленню ним низки моментів на 

попередньому етапі. Перелік запитань експерта може бути і розширений, 

якщо якісь зі запитань, заданих раніше групою, здаються йому суттєвими 

для прояснення проблеми. Модераторові корисно запропонувати групі 

сформулювати додаткові запитання, відповіді на які, як їм видається, 

принесуть користь для вирішення проблеми або випадку героя фільму. 

Зазвичай остаточний список включає 3-5 запитань, але може бути всього 

одне. 

Шостий «крок» – відповіді групи на запитання «спеціального гостя» і 

вільна дискусія. Початок етапу може бути формалізований. 

Однак нерідко ведучий не має змоги запросити «спеціального гостя» і 

повинен взяти на себе його функції. Це особливий вид управління дискусією, 

при якому поведінка модератора не є директивною. Тобто якщо за 

традиційних форм управління (наприклад, групою) модератор спонукає її 

виконувати власні інструкції та розпорядження, то в цьому випадку 

модератор повинен поєднувати не тільки функції керівника, лідера, а й 

учасника групової динаміки – а саме демонструвати моделі поведінки, 

очікувані від учасників.  

Ведучий часто виступає в ролі еталонного учасника, навчання 

відбувається значною мірою шляхом спостереження та перейняття. На нашу 

думку, саме в такому ключі варто розуміти розповсюджену фразу про те, що 

інструментом роботи модератора є власна особистість. Якщо ж ведучий сам 

систематично демонструє неконструктивні моделі поведінки (підвищує 

голос, не слухає учасників і т.п.), важко сподіватися на конструктивну 

дискусію.  

Інформування. 

Ведучий розкриває перед учасниками будь-які факти, наводить 

приклади зі свого життєвого досвіду, викладає наукові знання щодо 

запропонованих на кіноклубах питань. Структурними елементами 

кінопоказів часто є такі види роботи, як інформаційні блоки та міні-лекції. 

Для проведення кіноклубів ми завжди готуємо презентації, які містять 

інформацію про режисера, особливості роботи документалістів, справжніх 

героїв фільму і т.п. 

Аналіз, інтерпретація подій, що передаються у фільмі.  

Ведучий може виступати в ролі експерта та коментувати, що 

відбувається у фільмі з опорою на наявні у нього спеціальні знання або ж 

стимулювати учасників до самостійного аналізу. Зазвичай велика частина 
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обговорення будується на роботі з почуттями, і цей вид діяльності керуючого 

важливий тим, що залучає до роботи також ресурси мислення. 

Для підтримки «вогню» дискусії, особливо на тому етапі, коли запитання 

й аргументи, здавалося б, вичерпані, ведучому може бути рекомендовано 

використовувати прийоми емпатії. 

 Робота з героєм або персонажем фільму  

- це можливість учасникам кіноклубу «відчути» проблематику фільму 

зсередини, поглянути на неї з іншої точки зору. Наприклад, при демонстрації 

фільму «Відкритий доступ» ми знайомимося з чотирма героями. Кожен з них 

демонструє особливий, власний стиль поведінки. Учасникам пропонується 

визначитися поведінка якого з цих героїв їм ближча, аргументувати свій 

вибір, скласти розповідь від імені головного героя або другорядного 

персонажа медіатексту зі збереженням особливостей його характеру, 

лексики і т. п. ( «ідентифікація», «співпереживання», «співтворчість»): 

o поставити героя медіатексту в змінену ситуацію (зі зміною назви, 

жанру, часу, місця дії медіатексту, його композиції: зав'язки, кульмінації, 

розв'язки, епілогу і т.д.; віку, статі, національності персонажа і т. д.); 

o скласти розповідь від імені одного з неживих предметів, що 

фігурують в медіатексті, змінивши тим самим ракурс оповіді в 

парадоксальну, фантастико-ексцентричну сторону; 

o скласти монологи («листи» в редакції газет і журналів, на 

телебачення, до міністерства культури і т. п.) 

Такі прийоми найнадійніші, оскільки вірогідність вибору усіма 

учасниками одного героя фільму мала. І, як результат, дискусія «спалахне» 

з новою силою3.  

 робота з коментарями до фільму 

Знайти коментарі, що демонструють протилежні точки зору, не важко. В 

інтернет- просторі велика кількість форумів, соціальних мереж і т.п. Ведучий 

заздалегідь готує коментарі, вони можуть бути запропоновані учасникам 

кіноклубу у вигляді слайда презентації або як роздаткові    матеріали чи 

виписані на дошку / фліпчарт. Якщо дискусія починає «гаснути», 

запропонуйте учасникам ознайомитися з «інтернет-думками». Наприклад, 

коментарі до фільму «Путінські ігри» (режисер: Олександр Гентелев): 

1. «досить таки нудний фільмець! Та й нічого нового, корисного я не 

дізнався. Скажімо, фільм для тих, хто життям своєї країни сильно не 

цікавиться і багато чого не розуміє…» 

2. «Ізраїльський єврей питає російського єврея, що він думає про 

Олімпіаду 2014 – відповідь передбачувана, якщо питати Нємцова. Яка 

цінність може бути у думці політичного невдахи? Я поставив "1", менше 

просто не було». 

3. «Уже понад 20 років цей режисер живе за межами Росії, однак 

продовжує документувати "історію хвороби" батьківщини. Загадкова матерія 

нинішньої російської реальності конкретніше помітна здалеку. Зблизька її не 

                                                           
3 Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. – 340 с. 
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завжди вдається роздивитися й оцінити належним чином. "Путінські ігри" 

нагадують ракету далекої дії, що вилетіла "звідкись" і з максимальною 

точністю уразила одну з найболючіших недуг російського суспільства». 

Обговорення коментарів дасть новий виток дискусії, де буде відкрито не 

лише думку авторів, а й розуміння того, хто або що стоїть за подібною 

думкою. Дозволено також запропонувати учасникам вибрати те 

висловлювання, з яким вони солідарні, але обов'язково пояснити чому. 

 Творчі письмові роботи 

o Тур у галереї 

Це своєрідна форма публікації письмових робіт. Глядачам пропонують 

письмово висловитися за тематикою обговорення. Листи вивішують на стінах 

аудиторії. Учасники вільно переміщаються по аудиторії і читають на вибір 

письмові роботи, вносять свої зауваження. Таким чином, на загальний огляд 

представлені ідеї, виражені в письмовій формі. 

o Авторське крісло 

Це вид усної публікації, який надає кожному глядачеві можливість 

реально побути в ролі автора фільму і зустрітися зі своєю аудиторією. Ця 

роль приваблива, але водночас вона зобов'язує бути відповідальним за 

власну інтерпретацію фільму. Обговорення, яке супроводжує усну 

презентацію, формує у глядача відповідальність за те, що вони побачили, і 

стимулює їх до подальшого розуміння фільму. Автори самі ведуть «зустріч з 

аудиторією». 

 Створення колажів  

Після перегляду фільму або після закінчення обговорення теми 

запропонованої модератором глядачами можуть бути створені афіші з 

використанням техніці «колаж». Колажування є одним з найефективніших 

методів роботи, який, до того ж, не викликає напруги, що може бути 

пов'язана з відсутністю у людини художніх здібностей. Колаж допомагає 

визначити психологічний стан людини в певний момент часу, виявити її 

переживання й актуальні аспекти самосвідомості, розкрити потенційні 

можливості. Матеріалом для створення колажу можуть бути не тільки 

ілюстрації з журналів, але також природні матеріали, особисті фотографії та 

авторські малюнки. Теми вибирають залежно від потреб показу фільму: 

«права людини», «гідність», «приватність», «гендер», «минуле-сьогодення-

майбутнє» і т. д. Інструкція для групової роботи: доберіть картинки для 

заданої теми й оформіть їх у цілісну композицію. З елементами дозволяється 

робити абсолютно все, що заманеться, роботу можна доповнювати 

коментарями і написами, домальовувати елементи, зафарбовувати і 

декорувати порожнечі.  

 

Як ми бачимо, модерація кінопоказа    досить складний процес, але за 

певного досвіду та володіння деякими секретами управління    ведучий може 

легко подолати всі труднощі і рахунку врешті-решт зробить кінопоказ 

яскравою подією. 
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ЧАСТИНА 2.  

«Важкі» ситуації та учасники 

(матеріал на основі особистого досвіду та рекомендацій з Інтернету). 

Будь-який тренер хоч раз стикався з «важкими» учасниками. Це ті 

люди, які, так чи інакше, заважають ефективній роботі групи або чинять 

супротив, активно чи пасивно. 

Потрібно звернути увагу на те, що термін «важкі» учасники 

використовується у цьому посібнику як загальний, що характеризує ситуації 

і є зрозумілим читачам. Разом з тим необхідно зауважити, що саме поведінка, 

а не особистість учасника є деструктивною, так як під час тренінгу один і той 

же учасник може продемонструвати різні типи поведінки: як конструктивні, 

так і деструктивні. Що ж таке деструктивна поведінка? 

Деструктивна поведінка – це будь-яка активність учасника, що є 

усвідомленим чи неусвідомленим способом вияву незадоволення змістом 

тренінгу або його мети, процесом навчання чи сторонніми факторами. 

Частіше всього деструктивна поведінка – це не причина, а наслідки. 

Крім того, далеко не кожне заперечення від учасників треба вважати 

деструктивним. Якщо учасник не згоден з якоюсь ідеєю і відкрито про це 

каже, то це насамперед конструктивний крок, оскільки він вказує напрям, у 

якому потрібно рухатися, щоб бути більш переконливим. 

Деструктивна поведінка є симптомом, який свідчить про прихований 

протест. Для того, щоб зрозуміти деструктивну поведінку учасника, 

необхідно переглянути причини «важкої» поведінки4. 

Причини можуть бути внутрішніми (особливості характеру, життєвого 

досвіду учасника) та зовнішніми (умови, якість проведення тренінгу). 

ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ. 

Невпевненість тренера. Одна з основних причин. Усіх найважчих 

учасників тренер зустрічає тоді, коли їх боїться. Якщо ж він компетентний і 

впевнений у собі, то помічає, що з якоїсь причини, яку складно пояснити,    

у нього практично немає важких учасників. Частіше тренер сам провокує 

учасників своєю невпевненістю. 

Самовпевненість тренера. Зверхня поведінка тренера також досить 

часто провокує спротив учасників. При цьому це може бути не відверта    

конфронтація, а пасивне вираження свого небажання працювати: нудьга, 

пасивність, відсутність зацікавлення виконувати завдання. Тому тренер 

завжди повинен знаходити золоту середину: він упевнений в собі, але з 

повагою ставиться до своєї групи. 

Неправильна (помилкова) подача матеріалу. Під словом 

«неправильна» маємо на увазі ряд можливих помилок тренера: забагато 

теорії, надмірна складність подачі чи навпаки примітивність матеріалу, нудне 

                                                           
4 http://mtrening.com публикации/для-руководителя/типы-сложных-участников-в-тренинге/ 
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викладання та інше. Дуже важливо, щоб наповнення тренінгу було 

адекватним рівню групи і максимально практичним. 

ВНУТРІШНІ ПРИЧИНИ. 

Антипатія до тренера. Навіть якщо поведінка тренера коректна, то 

учаснику може здаватися, що тренер недостатньо кваліфікований чи в нього 

недостатньо практики. Це може бути викликано різницею у віці, досвіді 

роботи, посадою і т.д. Як правило, супротив, зумовлений цією причиною, 

швидко розвіюється під час спілкування (навчання), коли учасники 

переконуються в компетентності тренера. 

Низька мотивація. Це та ситуація, коли учасник не вважає навчання 

необхідним. Від такого типу людей можна часто чути фрази «навіщо ми 

взагалі прийшли», «а можна піти раніше», «навіщо ви нам це розповідаєте» 

і т. д. У цьому випадку варто звернути увагу на роз'яснення практичної 

користі від навчання і приділити більше часу проблематизації учасників 

(вправи, які показують, що учасники недостатньо компетентні в деяких 

сферах). Тобто завдання тренера полягає в тому, щоб показати учасникам, 

що у них є зони зростання і сьогодні він буде для них корисним. 

Тривога. Дуже часто учасникам здається, що їх намагаються в чомусь 

звинуватити або погіршити умови роботи, або показати їм, які вони «погані», 

тобто некомпетентні чи непрофесійні. Це трапляється тоді, коли учасникам 

спочатку дали неправильну установку перед навчанням і вони сприймають 

його не як можливість розвитку, а як покарання. Учасники можуть бути 

налаштовані агресивно («ну що ви тут розкажете», «ви не знаєте, як ми 

працюємо») або часто відволікатися на скарги і виправдання. У цьому 

випадку варто приділити увагу встановленню контакту з аудиторією і збору 

очікувань. Необхідно дати зрозуміти, що тренеру цікава думка учасників і 

він готовий до співпраці з ними. 

Втома. Часто тренінги пов'язані з перевантаженням учасників, коли 

вони просто не можуть усвідомити і зрозуміти весь обсяг інформації. Крім 

того, одні учасники втомлюються швидше, ніж інші, і мають більш низький 

темп роботи. Учасники можуть ставати пасивними, відмовлятися від 

виконання завдань або відкрито говорити про своє небажання продовжувати 

роботу. У такому випадку варто спочатку оцінити обсяг інформації й 

переконатися в тому, що він буде доступний більшості учасників. Якщо на 

якомусь тренінгу постійно йде опір через втому, то варто скоротити його 

обсяг або ж розбити на 2 дні, а також спростити вправи, збільшити кількість 

перерв. 

Низький культурний рівень. Це учасники, які перебивають, 

розмовляють по телефону, грубо висловлюються, спізнюються і загалом 

поводяться зухвало. У цьому випадку порятунок тренера – в правилах 

тренінгу. Завжди заздалегідь необхідно обумовити правила і закликати 

учасників строго дотримуватися їх. Це особливо важливо під час роботи з 

новою аудиторією, учасники якої незнайомі. 
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Ще однією важливою особливістю деструктивної поведінки є той факт, 

що часто вона має здатна набувати більш жорстких форм, якщо не вжити 

кроків щодо її виправлення. Таким чином, необхідно навчитися помічати 

неконструктивну поведінку і реагувати на неї якомога раніше. Швидкість 

реакції може мати вирішальне значення. 

Разом з тим, деструктивна поведінка може бути як активною, так і 

пасивною5: 

АКТИВНА ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА 

 Надмірна активність. Активно відповідає на всі питання 

тренера, не дає іншим учасникам змоги говорити, постійно висловлює 

свою думку з будь-якого приводу. 

 Відхід від теми тренінгу. Провокує обговорення тем, які не 

стосуються тренінгу 

 Розмови з іншими. Розмовляє з кимось із учасників, не 

звертаючи уваги на решту групи. 

 Жарти. Жартує невчасно. 

 Незгода. Активно висловлює свою незгоду з будь-якого 

приводу. 

 Маніпулятивні запитання. Задає багато запитань не для того, 

щоб прояснити ситуацію, а з якимись іншими цілями, наприклад, щоб 

загнати тренера в ситуацію глухий кут і таким чином самоствердитися. 

ПАСИВНА ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА 

 Запізнення. Учасник постійно спізнюється. 

 Відмова від участі. Учасник відмовляється брати участь у 

групових роботах,    привертаючи до себе увагу всієї групи. 

 Свої справи. Займається своїми справами, наприклад, пише на 

телефоні і т.д. 

 Засипання. Сидить зі заплющеними очима, «клює носом», тощо. 

Хотілося б зауважити, що важливою є превентивна робота. Зазвичай в 

таку роботу включають передтренінгові заходи щодо виявлення потреб 

учасників, проблемних тем, людей, яким властиві певні типи 

неконструктивної поведінки і т. д. Але не завжди є така можливість. 

Перш ніж поговорити про те, як варто діяти в «складних» ситуаціях, 

необхідно звернути увагу на те, чого не треба робити: 

 Публічні персональні зауваження. У дорослих людей такі 

зауваження (навіть справедливі) зазвичай викликають протест. 

 Вираз гніву або емоційні висловлювання. Сприяють 

посилення деструктивних реакцій з боку учасників. 

 Втрата об'єктивності й нейтрального ставлення. Знижує 

здатність тренера адекватно оцінювати ситуацію і збільшує ймовірність 

помилок. 

 Спроби «пересперечати» учасників, тобто у відкритій 

суперечці переконати їх у тому, що Ви маєте рацію, а вони – ні. 

                                                           
5 http://rekuklet.ru/blog/for_young_td_and_trainers/1454.html 
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Приводять    тренера до програшної ситуації – і в разі перемоги в 

суперечці,    і в разі поразки. Якщо тренер зуміє довести, що він має рацію, 

а учасник(и) неправий(і), він таким чином спровокує учасника або групу, 

що не сприяє встановленню контакту. Якщо ж тренер програє в суперечці, 

він поставить під удар свій авторитет. 

А тепер безпосередньо поговорімо про те, що ж робити, якщо в групі 

виникає деструктивна поведінка6. 

Одним з найбільш універсальних способів роботи з деструктивною 

поведінкою є розмова з учасником «віч-на-віч» під час перерви. 

 Прагніть встановити справжню причину деструктивної поведінки. 

Запитайте учасника про причини його поведінки. 

 Уважно вислухайте. Дайте усвідомити учасникові, що Ви його 

розумієте. Висловіть своє співчуття. 

 Розкажіть про свої почуття і ставлення до ситуації, що склалася. 

 Запропонуйте разом знайти рішення, вигідні Вам і учаснику. 

Існує ще багато способів, як діяти в складних ситуаціях. Ось деякі з них: 

Перемикання на іншу активність:  

• перейдіть до активної роботи в підгрупах або в парах; 

• перейдіть до індивідуальних завдань; 

• переведіть висловлену незгоду в питання до всієї групи. 

Непрямий вплив: 

• обережно скоротіть дистанцію з учасником, який засинає або 

розмовляє на сторонні теми    з іншим учасником; 

• використовуйте невербальні засоби спілкування, щоб 

привернути увагу учасника (зміна тону, гучності голосу, жестикуляція 

тощо); 

• почніть розповідати історію, наприклад, з такими ж іменами 

героїв, як у тих, хто засинає чи відволікається. 

Резюмування: 

• задавайте прямі, доброзичливі запитання; 

• резюмуйте точку зору учасника, запропонуйте іншим 

висловитися; 

• резюмуйте точку зору, визнайте право на її існування і 

продовжуйте працювати. 

Ігнорування: 

• залишити таких учасників в спокої (той факт, що вони не беруть 

активної участі, не означає, що вони нічому не будуть навчатися); 

• ігноруйте поведінку, якщо вона не відволікає від проведення 

тренінгу. 

Публічне прохання: 

                                                           
6 
http://www.hrm.ua/article/kto_na_samom_dele_trudnij_uchastnik_treninga_i_pochemu_s_nim_ne_nuzhno_borotsj
a 
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• нагадуйте учасникам про ключові правила, про які Ви 

домовилися на початку тренінгу; 

• намагайтеся озвучувати свої прохання безособово, наприклад, 

якщо хтось із учасників запізнився, зупиніться на хвилинку і ще раз 

повторіть всій групі основні правила роботи; 

• запропонуйте іншим учасникам поставити запитання. 

Визнання: 

• запросіть учасника виступити в ролі лідера при виконанні 

завдань у невеликих групах; 

• підбадьорити людину, відзначивши її почуття гумору, 

проникливість, аналітичні здібності, уважність або будь-яку іншу рису, 

яку вона реально демонструє. 

Звичайно цими рекомендаціями не вичерпуються всі методи роботи, як 

і самі форми деструктивної поведінки. Але на підставі вищесказаного можна 

розглянути моделі поведінки учасників під час семінару і навіть ввести деяку 

класифікацію7: 

 

Тип 
«важких» 

учасників 

Поведінка 
«важких» 

учасників 

Що з ними робити? 

Людина «Ні» Завжди проти. Їй не 
подобається все, що 

ви пропонуєте. Вона 
завжди проти всіх 

думок і завжди 
пропонує свій, 

альтернативний 
варіант. Заперечення 

всіх і вся - основна 
риса її характеру 

Запропонуйте викласти свій 
варіант роботи. Дайте можливість 

провести деякі нескладні вправи 
(або їх частини), але строго 

регламентуйте час. Або надайте 
ГРУПІ вирішувати – працювати за 

сценарієм, який запропонував 
тренер або за тим, який 

запропонувала ЛЮДИНА «НІ». 
Зазвичай думка групи 

«протвережує» подібних 

особистостей. 

«Птах-

говорун» 

Говорить про все і ні 

про що. Не дає іншим 
висловитися. Довго 

виступає. 

Встановіть регламент на виступ і 

жорстко дотримуйтеся його. 
Дайте йому слово після того, як 

виступлять інші. Запитайте у 
групи, чи не заперечує вона 

проти повторного виступу. 
Учасників типу «ПТАХ-ГОВОРУН» 

можна «забезпечити» годинником 

і попросити стежити за 
регламентом виступів. 

«Мовчун 
(нудьгуючий)

» 

Мовчить. Сумує. 
Уникає відповідей на 

запитання. Ніяковіє, 
можливо, тому, що 

відчуває себе не в 

Заохочуйте будь-яке його 
висловлювання, але щиро. 

Використовуйте кругове 
опитування, коли кожен учасник 

мусить висловити свою думку. 
                                                           
7 Методическое пособие начинающего тренера. Составили: Воронцов А., Воронцова Е. – Владивосток, 2010 
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своїй тарілці, 

дискомфортно. Йому 
все байдуже, 

особливо якщо він 

прийшов на тренінг 
«за рознарядкою». 

Дайте йому роль спостерігача, 

який потім повинен описати 
поведінку учасників. Під час 

дискусії не забудьте адресувати 

1-2 запитання Мовчуну. 

«Всезнайко,  
або 

енциклопе-
дист»* 

 Здатний захоплено й 
авторитетно 

висловлюватися на 
будь-яку тему. Йому  

відповіді на всі ваші 
запитання. Знає вихід 

з будь-якої ситуації, в 
запасі у нього багато 

прикладів, які він 

готовий наводити. 

Подякуйте йому за допомогу. 
Поставте конкретні запитання на 

тему тренінгу. Якщо він знає 
відповідь – добре. Він ваш 

помічник. Попросіть його навести 
конкретні приклади. Якщо не знає  

- працюватиме, так як зазвичай 
це дуже розумна людина. Дійте 

делікатно, щоб не зачепити його 

самолюбства. 

«Сперечаль-

ник»** 

Сперечається заради 

того, щоб група 
оцінила його як 

сміливу, рішучу 
людину. Просто хоче 

виділитися. 

Погоджуватися з будь-якими 

здоровими зауваженнями і 
запереченнями. Якщо зауваження 

не зовсім здорові, то можна 
розібрати такий вислів у групі, 

щоб усі погодилися, що таке 
зауваження не по суті. 

«Рекламіст» Відповідь на будь-яке 

питання зводить до 
презентації себе чи 

своєї організації. 

Бурхливо реагує на спробу 

зупинити його. Вимагає, щоб йому 
дали розповісти про себе. Іноді 

самореклама – це єдина мета його 
участі в семінарі. М'яко 

повертайте його до теми дискусії. 
Якщо це не допомагає, запитайте 

думку групи. Іноді всім справді 
цікаво почути виступ такого 

учасника. Але не йдіть на поводу 
у групи. Встановіть регламент 

виступів і строго дотримуйтеся 

його. Пообіцяйте дати йому час, 
коли можна буде більш детально 

розповісти про свою організацію. 
Можете дати йому нагоду 

розповісти про себе і свою 
організації під час перерви всім, 

кому це буде цікаво. 

«Різальник» Запитує про те, що не 

стосується справи, і 

радіє, якщо тренер не 
може відповісти. 

Можна надати йому можливість 

самому відповісти на поставлене 

запитання або «зрізати» – 
сказати, що поставлене 

запитання теми тренінгу не 
стосується і порадити розібратися 

в ньому самому. 
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«Помічник» Людина, яка 

вирішила заробити 
собі авторитет, 

приєднавшись до 

тренера. Він коментує 
всі слова тренера, 

завжди говорить: 
«Так, я знаю, це дуже 

корисно, я читав про 
це у книзі, це дуже 

важливо» і т. д. 

Таку людину потрібно спробувати 

м'яко заспокоїти: дати 
найвідповідальнішу роль у вправі 

або роль, яка передбачає 

мовчання такої людини. Можна 
задати цьому учаснику 

провокаційне запитання, 
«перевіряючи» його «знання» 

щодо теми. Якщо «ПОМІЧНИК» 
знає відповідь на запитання – 

добре, можна змусити його 
«працювати на тренера». Якщо не 

знає – навряд чи буде далі 
коментувати, боячись нарватися 

на черговий провокаційний випад 
тренера. 

«Ґаджетник» Учасник, який 

постійно 
використовує 

мобільний телефон 
(планшет, ноутбук) 

під час проведення 
тренінгу 

Слід бути готовим до цього і 

попередити можливість 
використання ґаджетів шляхом 

включення даного питання до 
«Правил роботи». Під час тренінгу 

постійно залучати цю людину до 
роботи, ставлячи запитання, 

формулюючи певні завдання. 

    * Між ними є одна важлива відмінність. Всезнайко вважає, що він знає 

все, а енциклопедист справді знає багато. Не факт, що він експерт з теми 

семінару чи тренінгу, але своїми знаннями він може відвести вас далеко    від 

мети. 

** Порада тренеру. Якщо в групі є хтось, хто активно працює проти 

тренера, то ні в якому разі не можна включатися з ним у суперечку, про це 

говорилося вище. Група може стати на чийсь бік. Якщо на бік тренера, то 

сперечальника можуть психологічно загризти. А якщо група об'єднається 

проти тренера, то тренер одразу ж втратить авторитет і продовження 

тренінгу буде під загрозою. Потрібно пам’ятати, що сперечаються завжди 

двоє людей. Якщо тренер не сперечається, то суперечки як такої немає. 

І на завершення хотілося б відзначити, що кожен учасник групового 

заняття / семінару / школи – це людина зі своїм характером, настроєм, 

темпераментом, яка має власні цілі.. Але завдання тренера включити 

кожного учасника в роботу задля досягнення мети тренінгу. 
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