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МЕДІАОСВІТА: ТЕОРІЯ

Михайло Коропатник
ГРАМОТНІСТЬ ВІД «ГАЛАКТИКИ ГУТЕНБЕРГА» ДО
«ГЛОБАЛЬНОГО СЕЛА»: БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА ВИКЛИКИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА, АБО ОБ’ЄКТИВНІ ПІДСТАВИ
ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті аналізуються процеси еволюції поняття «грамотність» від
традиційного до сучасного, аргументується необхідність інтеграції
медійної
та
інформаційної
освіти,
що
відповідає
вимогам
постіндустріального суспільства.
Ключові слова: грамотність, медійна та інформаційна грамотність,
інформаційне суспільство, мас-медіа, комунікація, трансграмотність,
мультимодальна грамотність.
За рівнем розвитку медіаосвіти, теоретичних досліджень та практики
впровадження в освітній процес Україна, в принципі, не відстає від країн
Європейського Союзу. Пошлемося на відомі факти. До впровадження у
національні навчальні плани всіх держав, у систему додаткової,
неформальної та «довічної» освіти рекомендує медіаосвіту ЮНЕСКО [23,
с.273-274; 9, с. 12]. Подібної позиції дотримується і Рада Європи. Ще у 1989
р. вона прийняла резолюцію, в якій чітко висловилася за те, щоб медіаосвіта
починалася якомога раніше і тривала всі шкільні роки в якості обов’язкового
для вивчення предмета [11, с.68], а в 2008 р. Європарламент прийняв
резолюцію стосовно введення обов’язкової медіаосвіти для школярів та
учителів країн Європейського Союзу. [13]. Вже через два роки, у 2010-му, у
відповідь на цю резолюцію в Україні ухвалена Концепція впровадження
медіаосвіти, згідно з якою з 2017 р. має розпочатися практичний етап
навчання медіаграмотності, починаючи з дошкільних навчальних закладів.
Саме у цій площині ховається небезпека потенційного відставання у
формуванні медіаграмотності серед різних категорій населення в умовах
якісно нового інформаційного середовища. Бо медіаграмотна особистість
може з’явитися лише як результат медіаосвіти. Це по-перше. А по-друге, про
що свідчить світовий досвід, сьогоднішні маніпулятивні можливості масмедіа досягли небачених масштабів, а приватне і професійне життя
індивідуума все більше пов’язується з інформаційними технологіями. Отже,
у постіндустріальному суспільстві недостатньо розуміння природи медіа та
8

навиків безпечного поводження у медійному середовищі. Необхідна ще й
інформаційна грамотність, яку варто інтегрувати з медіаграмотністю.
Проблемам медіаосвіти та медіаграмотності присвячено немало
наукових досліджень. Серед них роботи М. Маклюена [6], О. Федорова [17,
18], Т. Ольхової і Т. Мяснікової [12], О. Новікової [11] тощо. Великий внесок
у теоретичні та практичні дослідження у сфері медіаосвіти та масових
комунікацій внесли вітчизняні вчені Г. Почепцов, В. Іванов, Л. Найдьонова,
Т. Онкович, К. Левківський, Н. Череповська та багато інших.
Ряд авторів, серед яких М. Маклюен [5], П. Слоттердайк [15] та І.
Челишева [19, 20], досліджують процеси еволюції медіареальності, впливу
медіа на громадську свідомість, зміни поняття грамотності у процесі
історичного розвитку. Разом з тим, останнім часом з’явилося ряд робіт,
зокрема, авторів Х. Лау [4] та Н. Гендіної [1], у яких аналізуються, на основі
процесів інформатизації, нові підходи в освіті з точки зору інформаційної
грамотності. ЮНЕСКО, враховуючи особливості сучасного глобалізованого
та інформатизованого суспільства, підготувало під редакцією А. Гріззла та К.
Уілсона, рекомендації з медійної та інформаційної грамотності для навчання
педагогів. Це, до речі, перший і поки що єдиний у своєму роді посібник, в
якому для навчальних цілей інтегровані елементи медійної та інформаційної
грамотності.
На основі опублікованих досліджень з медійної та інформаційної
грамотності, власного бачення, автор ставить завдання прослідкувати етапи
розвитку грамотності від її традиційного трактування (вміння читати й
писати, використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти) до якісно
нових параметрів грамотності із врахуванням вимог, що ставлять перед homo
sapiens сучасні інформаційно-комунікаційні технології, в т. ч. на рівні
інтеграції медіа – та інформаційної освіти.
Сама по собі інформація не може досягти свого споживача, тому
необхідні певні технології, здатні передавати матеріалізований результат
свідомого відображення. Ще у 1962 р. Маршалл Маклюен у своїй книзі
«Галактика Гутенберга: становлення людини друкуючої» спробував дати
відповідь на питання, яким чином комунікаційні технології (переважно,
писемність і книгодрукування) впливають на організацію когнітивних
процесів в суспільстві. На думку дослідника, засіб масової інформації
(комунікації) впливає на суспільство у першу чергу не своїм змістом, а
характеристиками, які відрізняють його від інших засобів масової інформації.
Етапи розвитку цивілізації Маклюен уявляє таким чином:
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- первісна дописемна культура з усними формами зв’язку та передачі
інформації, заснована на принципах колективного способу життя,
сприйняття і розуміння оточуючого світу;
- писемно-друкована культура («галактика Гутенберга»), епоха
дидактизму і націоналізму, що замінила природність і колективізм
індивідуалізмом, деколективізацією і детрайбалізацією;
- сучасний етап «глобального села», що відроджує природне аудіовізуальне, багатомірне сприйняття світу і колективність, але на новій
електронній основі – через заміщення писемно-друкованих мов
спілкування радіотелевізійними та мережевими засобами масових
комунікацій. [5, с.84-85]
У логічному зв’язку з таким баченням постає і проблема поняття «що
таке бути грамотним», на що звернули увагу американські дослідники Сінді
Шейбе і Фейз Рогоу. З їхньої точки зору, на основі технологічних винаходів
це поняття зміщувалося двічі.
Перший зсув викликаний винаходом друкарського верстата. Він
стосувався того, «хто має бути грамотним». Нові можливості кинули виклик
колишньому поняттю, що грамотність – привілей обраної еліти. Разом з тим
продемонстровано силу, яку надає вміння читати та писати тим, хто володіє
цими навичками. Про значення грамотності писав у свій час і К. Д.
Ушинський. «Чим більше буде людей грамотних, - вважав Костянтин
Дмитрович, - тим менше для них буде спокуси скористатися неграмотністю
інших. Коли ж на тисячу неграмотних приходиться один грамотний і два
напівграмотних, тоді не дивно, що грамота перетворюється на ремесло,
здебільшого низьке ремесло». [16]
Другий історичний зсув стосовно розуміння грамотності відбувається
сьогодні. Проте замість питання «Хто має бути грамотним?» варто запитати
«Що означає – бути грамотним?».
Другий зсув, як і перший, викликаний змінами в технологіях. Оскільки
цифрові та інтерактивні технології стали широко доступними, це відкриває
шлях кожному до майже необмежених обсягів інформації та глобальних
аудиторій, що назавжди змінило саму сутність освіти і тих базових навичок,
які необхідні для поінформованого громадянина, продуктивного працівника,
ефективних батьків та людини, що навчається протягом усього життя. [14,
с.38]
У тісному взаємозв’язку із проблемою грамотності слід розглядати і
процес становлення та розвитку такого феномену, як медіа-реальність. Він,
як стверджують дослідники, пройшов чотири етапи. Не будемо зупинятися
на перших трьох етапах, нас цікавить четвертий, бо саме він
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характеризується трансформаційними процесами перетворення людини в
суб’єкт предметного світу. Подальша диференціація професій, швидкий
прогрес у розподілі праці, подрібнення виробничих процесів на дрібні
операції – все це привело не лише до повного розвалу «природної» цілісної
картини світу, характерної для традиційного суспільства з його натуральним
господарством, але й до розвалу цілісного бачення світу предметів і явищ
дійсності. [19, с. 95; 20, с. 84-86]
Поступово інформаційну функцію традиційних мистецтв завойовує
мас-медіа. Як пише відомий дослідник Пітер Слоттердайк у роботі «Критика
цинічного розуму», «вони вперше набрали такого етапу охоплення, якого не
знала жодна раціоналістична енциклопедія, жодний художній твір, жодна
«філософія життя»: володіючи безмірним обсягом, вони стрімко рушили до
того, про що завжди могла лише мріяти велика філософія – до тотального
синтезу, зрозуміло, за нульового рівня інтелекту, у вигляді тотального
арифметичного підсумовування. Вони насправді дозволяють розвивати
універсальний хаотичний емпіризм, вони можуть повідомити про все, всього
торкнутися, про все зберегти інформацію, все співставити. При цьому вони
представляють навіть дещо більше, ніж філософію, - вони одночасно
наслідують традиціям енциклопедії та цирку». [15, с. 457]
Звертаємо увагу, що оцінка Слоттердайком ролі медіа в житті
суспільства відноситься до початку ХХ ст. З того часу пройшло сто років. А
буквально за останні декілька десятиліть світ якісно змінився. Орієнтуватися
у величезній масі інформації, як зазначається у документі № 8753 ПАРЄ від 6
червня 2000 р., стає все більш складно. Разом з тим проблема не стільки в
обсязі інформації, скільки в самій природі масової комунікації. Реальність,
що відображається в медіа, не є справжньою реальністю. Проте у світі
домінування медіакультури кордони між реальним фактом і вигадкою все
частіше стають прозорими. Для більшості дітей і молоді медіа перетворилися
у їх світ, віртуальну реальність, де найкраще і найгірше може бути як
створене, так і ліквідоване. У той же час молоді люди не володіють
достатніми знаннями, щоб об’єктивно оцінити справжній сенс отриманої
інформації. А педагоги та батьки часто виявляються безпорадними у спробі
співставити власний життєвий і професійний досвід з медіакомпетентністю
їхніх дітей [3, с.51].
Тому як педагогам, так і школярам, доводиться постійно стикатися із
зростаючим інформаційним потоком, відчувати значні труднощі, коли
необхідно застосувати пошукові навики, самостійно критично оцінити
отриману інформацію. Так сталося, що сучасні користувачі медійних
продуктів перейшли в розряд споживачів медіа або комунікантів. А це
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об’єктивно ставить питання про необхідність зміни ставлення до змісту та
функцій освіти, враховуючи особливості інформаційного суспільства. Без
медіаосвіти тут не обійтися. Як справедливо зауважив у свій час Г. М.
Маклюен, «щоб бути по-справжньому грамотним, потрібно бути грамотним
у світі медіа». [6, с.464]
Оксфордська енциклопедія визначає медіаосвіту як «вивчення медіа,
яке відрізняється від навчання за допомогою медіа. Медіаосвіта пов’язана
одночасно з пізнанням того, як створюються і поширюються медіатексти, і
розвитком аналітичних здібностей для інтерпретації та оцінки їх змісту. Тоді
як вивчення медіа зазвичай пов’язують із практичною роботою по створенню
медіатекстів. Як медіаосвіта, так і вивчення медіа направлені на досягнення
цілей медіаграмотності». Як зазначається в енциклопедії, медіаграмотна
(медіакомпетентна) людина володіє розвинутою здатністю до сприйняття,
аналізу, оцінки і створення медіатекстів, до розуміння соціокультурного і
політичного контексту функціонування медіа в сучасному світі, кодових та
репрезентаційних систем, що використовуються медіа. Життя такої людини у
суспільстві і світі пов’язане з громадянською відповідальністю. [18, с.56].
Можна цілком погодитися з професором Олександром Федоровим (Росія),
що набута у процесі медіаосвіти медіаграмотність (медіакомпетентність)
допомагає людині активно використовувати можливості інформаційного
поля телебачення, радіо, відео, кінематографу, преси, Інтернету, допомагає їй
краще зрозуміти мову медіакультури. [17, с. 38].
Визначальним у висловлюванні російського вченого щодо медіаосвіти
є термін «інформаційне поле», що може слугувати відправною точкою для
переходу до вищого, інтегрованого розуміння грамотності – медійної та
інформаційної.
У сучасних дослідженнях серед загальних тенденцій світового
розвитку, що обумовлюють необхідність суттєвих змін в системі освіти,
відзначається перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства. У
цьому контексті важливим є аналіз сутнісних характеристик інформаційного
суспільства, факторів становлення медіасередовища та педагогічні аспекти
регулювання особистості студента і школяра в існуючому інформаційному
просторі.
Ключовим елементом інформаційного суспільства є комунікація.
Інакше кажучи, інформаційне суспільство можна визначити як суспільство, в
якому якість життя, як і перспективи соціальних змін та економічного
розвитку, у все більшій мірі залежать від інформації та її експлуатації. У
такому суспільстві стандарти життя, форми праці та відпочинку, система
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освіти і ринок знаходяться під значним впливом досягнень у сфері
інформації і знання.
Інформатизація і комп’ютеризація вимагають від людей нових навиків,
нових знань і нового мислення, покликаних забезпечити адаптацію до умов і
реалій комп’ютеризованого суспільства, гарантувати їм гідне місце у такому
суспільстві. Тому не можна не погодитися з висновком, що інформатизація
впливає на спосіб і якість життя всіх членів суспільства як на
індивідуальному, так і організаційному рівні, на робочому місці та побуті.
Добре це чи погано, проте інформатизація є силою, котра не просто
трансформує життя цілих спільнот, але й сприяє перебудові самого контенту
відносин між людьми [12, с.5-10].
Тому не дивно, що поряд з терміном «медійна грамотність» все більш
широке застосування отримує термін «інформаційна грамотність». Справа в
тому, що в умовах інформаційного суспільства ймовірні багаточисельні
ризики і небезпеки: за доступності великих обсягів інформації все складніше
стає орієнтуватися, отримувати і опрацьовувати справді необхідні дані.
Потужність сучасної інформаційної техніки і технології може бути
використана для маніпулювання свідомістю і поведінкою людини, що
загалом загрожує дегуманізацією. У зв’язку з цим на сьогодні перед
освітянською спільнотою стоїть глобальне завдання – підготувати
підростаюче покоління до нових умов життя і професійної діяльності у
високоавтоматизованому інформаційному середовищі, навчити ефективно
використовувати його можливості і захищатися від негативних впливів. [1,
с.141]
У «Керівництві з інформаційної грамотності для освіти протягом
всього життя», підготовленому співробітником ЮНЕСКО Х. Лау, під
інформаційною грамотністю розуміється наявність знань і вмінь, котрі
необхідні для виконання таких завдань:
- ефективний пошук інформації, його організація і реорганізація,
ідентифікація інформації, придатної для виконання конкретного
завдання чи вирішення проблеми, інтерпретація та аналіз знайденої
інформації;
- оцінка точності і надійності інформації, що забезпечує дотримання
етичних норм і правил користування отриманою інформацією при
передачі і представленні результатів аналізу та інтерпретації іншим
особам;
- застосування інформації при здійсненні певних дій, розрахованих на
результат [4, с.28].
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Інформаційна грамотність є основою інформаційної культури
особистості,
однією із складових загальної культури людини. Під інформаційною
культурою розуміється сукупність інформаційного світогляду та системи
знань і вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність з
оптимального задоволення індивідуальних інформаційних потреб з
використанням як традиційних, так і нових інформаційних технологій.
Інформаційна культура є одним з найважливіших факторів успішної
професійної і непрофесійної діяльності, а також соціальної захищеності
особистості.
Останнім часом у вжиток входить ще одне поняття –
«трансграмотність». На думку Сьюзі Андретта з Лондонського
Метрополітен-університету, це поняття об’єднує широке коло здібностей,
знань та вмінь, необхідних людині, що живе у ХХІ столітті: здатність читати,
писати та активно використовувати можливості ЗМІ, включно із пресою,
телебаченням, радіо, кіно, а також цифровими соціальними мережами.
Приставка «транс» у терміні «трансграмотність» означає необхідність
подолання «водорозділу» між різними видами грамотності, притаманних
друкованому, цифровому і реальному світам, що породжують
багатогранність потреб людей, які постійно змінюються [21].
Професор Західного Іллінойського університету Макомба (США) Шон
Кордес обґрунтував необхідність застосування такого узагальнюючого
поняття, як «мультимодальна грамотність», під якою розуміється сукупність
чотирьох видів грамотності: інформаційної, візуальної, медіаграмотності та
мультикультурної грамотності. Шон Кордес переконаний, що успішність
людини в інформаційному суспільстві багато у чому залежить від її
володіння широким діапазоном компетентностей, пов’язаних із споживанням
і створенням текстів у різноманітних форматах: візуальних, звукових,
писемних [22].
Врешті-решт, при всій багатогранності підходів до форми і змісту
організації навчання в умовах інформаційного суспільства вони мають одну
спільну рису – людина ХХІ століття повинна бути професійно підготовлена
до життя в системі координат, які диктують сучасні інформаційнокомунікаційні технології. Саме на таких базових засадах за ініціативою
ЮНЕСКО у 2011 році була розроблена Навчальна програма з медійної та
інформаційної грамотності для педагогів. Як зазначає у передмові до
програми заступник Генерального директора ЮНЕСКО з питань комунікації
та інформації Я. Карклінс, «програма має новаторський характер: по-перше,
вона спирається на сучасні тенденції конвергенції радіо, телебачення,
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Інтернету, газет, книг, електронних архівів та бібліотек на загальній
платформі і вперше представляє єдиний підхід до медійної та інформаційної
грамотності; по-друге, вона створена із врахуванням потреб учителів для
інтеграції в офіційну систему їх підготовки. Таким чином, вона виступає у
ролі каталізатора процесу, який повинен охопити мільйони молодих людей і
сприяти розвитку їх здібностей» [9, с.11].
Отже, нові виклики, породжені сучасними технологіями, змінюють не
лише систему традиційних поглядів на освіту та грамотність, але й
потребують застосування інтеграційних технологій – як по відношенню до
окремих навчальних предметів, так і методики впровадження в освітній
процес об’єднаного курсу з медійної та інформаційної грамотності. А це
потребує відповідних змін і до програм з цього напряму, і до змісту
посібників та підручників. Разом з тим проблеми медійної та інформаційної
грамотності мають і надалі залишатися у полі зору теоретиків і практиків,
бажано у формі об’єднавчих зусиль.
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В статье анализируются процессы эволюции понятия «грамотность»
от традиционного к современному, аргументируется необходимость
интеграции медиа – и информационного образования, отвечающее
требованиям постиндустриального общества.
Ключевые слова: грамотность, медиаграмотность, информационная
грамотность, информационное общество, масс-медиа, коммуникация,
трансграмотность, мультимодальная грамотность.
The article analyzes theprocesses of evolution ofthe concept of "literacy"
from traditional to modern, arguedthe need forthe integrationof mediaeducationand informationthat meets the requirementsof post-industrialsociety.
Keywords: literacy, media literacy, information literacy, information
society, media, communication, transliteracy, multimodalliteracy
Владислав Смирнов
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕДІАОСВІТИ.
МЕДІАПЕДАГОГІКА
Анотація. Використовуючи концепцію «Трикутника знань» розглянуто
проблему філософсько-методологічного підґрунтя для організації освітнього
простору, в якому можна досягти соціально прийнятного рівня поводження з
інформаційними (в тому числі й медійними) потоками. Досліджено логіку
розвитку культури в медіаосвіті через еволюцію загальних культурних форм.
Ключові слова: суспільство знання, мас-медіа, медіаосвіта, інновації,
«Трикутник знань», культурація, культурні форми, медіапедагогіка.
Аби бути по-справжньому грамотним,
треба бути грамотним у світі медіа…
Герберт Маршалл Маклюен (1911—1980)
Постановка
суспільства
електронних
зв'язок усіх

проблеми. Перехід інформаційного суспільства у фазу
знання (knowledge-based society) супроводжується появою
засобів комунікації, здатних забезпечити миттєвий зворотний
з усіма. Нові засоби масової комунікації (media of mass
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communication або, скорочено, mass media) дозволяють поєднати між собою
різні види людської активності, розділені у просторі і часі. Ці засоби
комунікації (українською, мас-медіа) є важливим інструментом освоєння
людиною оточуючого її світу, його соціальних, моральних, інтелектуальних
та інших аспектів. Навчання теорії і практичним умінням для оволодіння
мас-медіа виокремилося у специфічну й автономну область у педагогічній
теорії і практиці – медіаосвіту (media education). Поняття «медіаосвіта»
вперше було сформульовано ще 1973 року (на спільній нараді сектора
інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради з кіно та телебачення). Але
дослідники й досі продовжують працювати над цим терміном, співвідносячи
зазначений денотат із реальною дійсністю і приписуючи йому ту чи іншу
дефініцію. У цій роботі терміном «медіаосвіта» ми, слідом за проф. Іриною
Фатєєвою, означуємо «всі цілеспрямовані і систематичні дії, призначені для
задоволення освітніх потреб, котрі породжені фактом існування масмедіа», поділяючи одночасно думку дослідниці стосовно медіаосвіти як
«найважливішого тренду сучасної педагогіки» [9, 73].
Національні й міжнародні інституції розглядають медіаосвіту як
«частину освітнього процесу». Це відображено, зокрема, у Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні, затвердженій постановою Президії
Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року
(протокол № 1-7/6-150). ЮНЕСКО закликає підходити до медіаосвіти як до
«пріоритетної галузі культурно-педагогічного розвитку XXI століття». Втім,
у терміносполученні «медіа+освіта» наголос сьогодні більше робиться на
«медіа», ніж на «освіті». З’являються статті, зокрема [1], в яких із
посиланням на «специфічність та автономність» медіаосвіти [3]
загальноприйняті педагогічні категорії легко трансформуються в їх медіавідповідники: медіа-знання, медіа-навчання, медіа-виховання, медіатворчість тощо. У педагогічному середовищі вже використовуються поняття
пресодидактики, теледидактики, кінодидактики, інтернетдидактики. У
педагогічній літературі бачимо посилання на численні теорії медіаосвіти:
протекціоністську (ін’єкційну, захисну), етичну, розвитку «критичного
мислення», ідеологічну, екологічну, як джерела «задоволення потреб»
аудиторії, практичну (відому також як «медіаосвітня «теорія множення»),
культурологічну, естетичну (художню), семіотичну, соціокультурну тощо.
Фахівцями запропоновані й різноманітні моделі медіаосвіти: освітньоінформаційні,
виховно-етичні,
практико-утилітарні,
естетичні,
соціокультурні. Їхній детальний аналіз, виконаний проф. Олександром
Федоровим у [10], звільняє нас від необхідності це робити. Проте побудова
чіткого понятійно-категоріального апарату едукаційної компоненти
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медіаосвіти, так само, як і розбудова її логічної структури, залишаються
справою майбутнього. Загальноприйнятої системи принципів і способів
організації теоретичної і практичної діяльності у царині медіаосвіти також
немає. Це спонукає нас зосередити свою увагу на питанні розробки
філософсько-методологічних засад медіаосвіти, вбачаючи в них «перші і
головні істини науки, підстави її, основи знання» (за словником В. Даля).
Саме це завдання здається нам першочерговим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи освітні системи як
системні об'єкти, що розвиваються і є людиновимірними, ми дійшли
висновку про те, що визначальна роль в освіті належить інформації. Саме
інформаційні впливи на людину створюють основу освітньої діяльності. І
вони ж забезпечують її результат – засвоєння учнями певної частини
сприйнятої інформації одночасно із формуванням системи смислів
(концептів) щодо актуального або можливого стану речей в оточуючому
світі. Займаючись пізнавальною та предметно-практичною діяльністю,
людина налаштовується на сприйняття зовнішніх інформаційних потоків,
репрезентованих, принаймні, трьома їхніми групами (1–3 на рис. 1). Можна
говорити як про три джерела (ноосфера, соціум, культура), так і про три
інформаційні аспекти результативної освітньої діяльності (научання 1,
соціалізацію 2, культурацію 3) [5]. Саме завдяки цілеспрямованим
інформаційним впливам на учня досягаються основні цілі медіаосвіти. Серед
них: медіаграмотність як сукупність систематизованих медіазнань, умінь,
ціннісного відношення до медіаосвіти в цілому, а також визначений ними
рівень майстерності з реалізації медіаосвіти в педагогічному процесі; умисна
соціальна комунікація – взаємний обмін між комунікантами цільовими
(соціально значущими) повідомленнями, які чинять вплив на безпосередніх
учасників соціальної взаємодії; медіакультура як здатність до активного,
осмисленого засвоєння змісту недійного повідомлення (рис. 1).
Принагідно
зазначимо,
що
стаття
«Информационные
и
эпистемологические аспекты медиаобразования» [6], в якій викладено
авторську позицію Смирнова В.А. на процеси, що відбуваються в медіаосвіті,
була подана на Міжнародний конкурс наукових статей «Медиаобразование2014» і посіла там 1-е місце (http://mic.org.ru/konkursy/285-mediaobrazovanie2014-mezhdunarodnyj-konkurs-nauchnykh-statej-1-aprelya-20-sentyabrya-2014-goda).
Серед публікацій останніх років виділимо роботи доктора філософських
наук Антона Фортунатова (зокрема, [11]), в яких досліджується онтологічний
статус медіареальності і форми її впливу на соціум. Дослідник слушно
відзначає, що кількість оригінальних ідей, методик і навчальних планів в
галузі медіаосвіти все ще не перейшла в якість викладання цієї дисципліни
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ані в середній школі, ані в університеті, ані в середовищах позашкільної
освіти
чи
соціального
виховання.
Фактично
мова
йде
про
контрпродуктивність стохастичних інформаційних медійних впливів в
педагогічній ситуації (1–3 на рис. 1), якщо не вдається цілеспрямовано
керувати їхньою інтенсивністю і смисловим наповненням. Філософ піддає
критиці
беззастережне
використання
маніпулятивно-технологічної
парадигми сприйняття медіа, вказуючи на позитивний досвід деяких країн
Європи, зокрема, Німеччини, де використовуються гуманістичногромадянські традиції, що спираються на осмисленість і відповідальність у
поводженні з інформацією.

Рис. 1. Інформаційні потоки та основні цілі і наслідки інформаційних впливів
на учня в медіаосвіті
У царині пошуків базових філософсько-методологічних основ
медіаосвіти привертають увагу роботи І. Челишевої та ін. [13; 14], в яких
дослідники доходять висновку, що засадничою для медіаосвіти є теорія
«діалогу культур» М.М.Бахтіна – В.С.Біблера. На нашу думку, зазначені
дослідження не забезпечують належного ступеня узагальнення, бо не
виходять за межі однієї з-понад десятка теорій медіаосвіти –
культурологічної (Cultural Studies Approach).
Постановка завдань дослідження. У цій роботі ми прагнемо дослідити
проблему філософсько-методологічного підґрунтя для організації освітнього
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простору, в якому можна досягти соціально прийнятного рівня поводження з
інформаційними ( в тому числі й медійними) потоками.
Виклад основного матеріалу. У своїх міркуваннях ми виходимо з того, що у
суспільстві, функціонування якого базується на знанні (knowledge-based
society), будь-який інноваційний розвиток потребує створення середовища,
яке стимулює просування інноваційного процесу. Це середовище за своєю
сутністю є середовищем інформаційним, притаманним інформаційному
суспільству з його пріоритетами технічних знань і високих технологій, які
забезпечують виробництво інноваційного інформаційного (не матеріального)
продукту. Значна увага до концепції інформаційного суспільства
пояснюється суспільними очікуваннями економічного добробуту, мирного
співіснування країн і народів, соціального благополуччя та інших позитивних
факторів, пов’язаних з розвитком так званого «інформаційного проекту»
(показовою у цьому плані є робота Дж. Нейсбіта «Мегатренди», 1982 р.).
Проте сучасна реальність свідчить, що задеклароване інформаційне
суспільство ще ніде не побудоване, і залишається, скоріше, уявною
абстракцією, ніж економічною реальністю. Однією з причин, що обмежують
швидкість руху до інформаційного суспільства, є так званий «людський
чинник». Інноваційність, словами німецької професорки Барбари МеттлерМейбом, – це, насамперед, «здатність людини правильно поводити себе у
нових ситуаціях» [15,49]. Інакше кажучи, інноваційність в умовах надмірного
інформаційного навантаження людини (інформаційні потоки 1–3 на рис. 1)
означає спроможність знаходити адекватні, правильні рішення у ситуаціях
невизначеності, коли немає готових правил дій. Здатності, про які говорить Б.
Меттлер-Мейбом, мають комплексну структуру і потребують розвитку як
через особистісну установку на оволодіння інноваційною діяльністю, так і
шляхом опановування широких програм дій з її освоєння. Успішні дії у
«нових ситуаціях» вимагають, перш за все, незалежного й об’єктивного
мислення, бо від нього насамперед залежить якість реформування соціальнополітичної системи, котре вбирає в себе і модернізацію духовно-культурної
сфери, і радикальну перебудову системи освіти.
Знаний у світі вчений-філософ, головний редактор журналу «Проблемы
информатизации», професор Анатолій Ракитов вказує, що просування до
інформаційного суспільства означає участь у великому інноваційному циклі,
котрий об’єднує низку глибоких взаємопов’язаних і взаємозумовлених
інноваційних процесів [4]. Цикл цей є всеохоплюючим, він утягує в себе
економіку, техніку, технології, культуру, політику, соціальну поведінку,
освіту і навіть світогляд у цілому.
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Аби забезпечити підтримку перебігу інноваційного циклу країнамичленами ЄС 2008 року був створений Європейський інститут інновацій і
технологій (EIT) з головним офісом у Будапешті. Чи не першим його
здобутком була розвинута у межах Лісабонської стратегії (Lisbon Strategy)
концепція взаємодії між освітою/університетом, дослідженнями/наукою і
бізнесом, відома як «Трикутник знань» (Triangle of Knowledge). За логікою
EIT, соціально-економічні інновації народжуються в Інноваційних Осередках
Знань (KICs) як наслідок взаємодії вершин «Трикутника знань» (рис. 2).

Рис. 2. «Трикутник знань» – методологічна основа соціальноекономічних і педагогічних інновацій
Креативна ідея EIT щодо виникнення соціально-економічних і
технологічних інновацій внаслідок нелінійної взаємодії кількох
інституціональних форм (освіта–дослідження–бізнес) може бути використана
для пояснення ґенези інших видів інновацій, у тому числі – педагогічних
(ширше – соціокультурних інновацій, які є джерелом інноваційного
оновлення (через наукові відкриття, винаходи) і водночас – його
результатом, формуючи новий соціокультурний лад або черговий етап у його
розвитку). Проблема педагогічних інновацій як проблема інформаційної
педагогіки розглянута нами у кількох попередніх роботах [7; 8]. Зазначимо,
що виникнення педагогічних інновацій ми розглядаємо у межах
інтерактивної (взаємодіючої) моделі ґенези інновацій. У такий спосіб
ураховується, що виникнення педагогічних інновацій відбувається унаслідок
нелінійної взаємодії елементів 1–3 (рис. 2), внутрішнім змістом яких є
специфіка освітньої парадигми (1), розвиненість науки і техніки у галузі
Інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ, англ. Information and
communications technology, ICT) (2), а також ступінь освоєння домінуючих у
суспільстві культурних форм і смислів (3). Педагогічна інновація, по суті, є
інновацією інформаційною (4 на рис. 2) – матеріалізованим результатом
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педагогічної діяльності, призначеним для задоволення в інформаційному
суспільстві освітніх потреб людини (учня).
Головною перешкодою на шляху до інноваційного розвитку освіти в
інформаційному суспільстві є, на наш погляд, недостатня кількість
Інноваційних майданчиків розвитку (за європейською термінологією,
Інноваційних Осередків Знань, KICs). Свого часу видатний теоретик
медіакультури і медіапедагог Мануель Кастельс (Manuel Castells) зробив
висновок про те, що «в умовах інформаційної ери ˂…˃ домінуючі функції і
процеси все більше виявляються організованими за принципом мереж. Саме
мережі становлять нову соціальну морфологію наших суспільств, а
поширення «мережевої» логіки значною мірою позначається на ході та
результатах процесів, пов’язаних з виробництвом, повсякденним життям,
культурою і владою» [2]. У світі і в Україні є досвід організації мережевих
освітянських структур (network society), зокрема, у вигляді мережевих кафедр
УНИТВИН/ЮНЕСКО (UNITWIN – university twining and networking), проте
він не є всеохоплюючим через нестачу комунікації. Приймаючи у 2010 році
власну Стратегію зростання (Європа-2020), Європейський союз зазначив у
ній, що «структурна слабкість економіки Європи» значною мірою
спричинена «недостатнім використанням ІКТ». Але й сьогодні світ все ще
знаходиться у пошуках ефективної стратегії зростання. Про це йдеться у
«Доповіді з науки: на шляху до 2030 року», оприлюдненій нещодавно
ЮНЕСКО (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf). Для
подолання кризи у чинній семирічній (2014–2020 рр.) рамковій програмі ЄС
«Горизонт-2020» на фінансування ІКТ передбачені найбільші за всю історію
бюджетні витрати. Зрозуміло, що інноваційний розвиток освіти відбувається
в умовах загальної її глобалізації. Цей процес спричинив міжнародну
конвергенцію моделей освіти і, разом з тим, активізував національні
культурно-освітні розвідки. Але ані якісна освіта, ані наукові дослідження
високого рівня, ані набутий професійний досвід, узяті поодинці, не зможуть
забезпечити інноваційний розвиток людства. Синергетичного підсилення ці
чинники можуть отримати лише при інтерактивній взаємодії в межах
«Трикутника знань».
Як слушно зазначає в своєму дисертаційному дослідженні Є.Юхвид
(Москва, 2007), у сучасному суспільстві з’являється нове співвідношення
«інформація-комунікація», і це дає можливість говорити про інформаційнокомунікативну систему суспільства, яка виступає специфічним посередником
між соціальними суб’єктами. Мимовільно людина опиняється у незнаному
досі світі – світі інформаційному, медійному, у медіареальності.
Медіареальність формує цілий набір комунікативних цінностей – «зовнішній
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по відношенню до іманентних якостей особистості «продукт», котрий
набуває ціннісно-смислових якостей за рахунок певних технологічних
(психологічних, соціальних чи навіть фізіологічних) прийомів» (Фортунатов
А. М.). Медіареальність викидає інформацію у повній відповідності до
афоризму Г. М. Маклюена: «medium is the message». При цьому інформація
часто ототожнюється з каналами її доставки (плакати, газети, ТВ-програми,
радіо, контент мобільних операторів, комп’ютерне телебачення тощо),
точніше, з тим набором нечисленних носіїв, за посередництвом яких нас
«привчають» цю інформацію отримувати. Оскільки «медіамости» заздалегідь
визначені, смислова, змістовна якість messages у багатьох випадках є
кричуще низькою. Більше того, вимальовується закономірність: чим вища
інтенсивність медіапотоку, тим нижчою є якість його змістовного
наповнення. До актуалізації яких елементів людської свідомості, до розвитку
яких соціальних реакцій це призводить – мало цікавить медіатехнологів і
потребує окремого дослідження. Сьогодні ж, як зазначав видатний мислитель
XX століття Еріх Фромм (Erich Fromm), «у багатьох людей пригода, в якій
вони брали участь, будь-який концерт, спектакль чи політичний мітинг, на
якому вони були присутні, – все це стає для них реальністю лише після того,
як вони прочитають про це у газеті» [12]. Відмічене Е. Фроммом явище
перетворення людини в один з численних елементів віртуальної
медіареальності пояснює потяг пересічної людини до затвердженого масмедіа ідеалу (у найкращому випадку – відвідувати раз на рік стоматолога,
бути обізнаним у політичних новинах, відчувати «тренди» у моді,
інформаційних технологіях, бізнесі, бути підтягнутим і сухорлявим,
спортивним, не палити, не бути екстремістом тощо). «Медіагенічність» стає
мірилом успішності й конкурентоспроможності людини, і це визначає нові
тенденції у самоорганізації і детермінації соціуму.
На цьому тлі виникає нова, інноваційна галузь інформаційної педагогіки
– медіапедагогіка як сукупність усіх педагогічних концепцій, теорій,
технологій та методик, у той чи інший спосіб пов’язаних із застосуванням
медійних засобів. За відсутності загальноприйнятої точки зору як засадничі
основи
медіапедагогіки
ми
розглядаємо
інтерактивні
взаємодії
інформаційних потоків, що генеруються у вершинах «Трикутника знань»
(рис. 2). Дивно, але увага дослідників до медіапедагогіки є значно меншою,
ніж увага, скажімо, до медіаосвіти. Медіапедагогіка залишається у полі зору,
переважно, німецьких дослідників, які і ввели цей термін у науковий обіг
(Medienpâdagogik). Можливо, це є хворобливою реакцією на сентенцію
академіка РАО Володара Краєвського (1926—2010) про те, що нині «кожного
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Божого дня з’являється яка-небудь педагогіка... Вони плодяться як кролики,
потім розбігаються як таргани. І розглянути їх як слід нема коли…».
Утім, згадуваний вище філософ А. Фортунатов [11] бачить перспективу
медіапедагогіки «як способу формування гармонійної особистості в її
відношеннях з медіа- та соціореальностями, як звід методик, що
забезпечують розвиток творчих комунікативних здатностей, критичного
мислення, вмінь повноцінного сприйняття, інтерпретування, аналізу й
оцінювання медіатекстів». За такого підходу медіапедагогіка не утворює
абсолютно нової парадигми, альтернативної традиційній педагогіці.
Об’єктом медіапедагогіки виступає людина в її відношеннях з інформацією,
котра у переважній більшості випадків освоюється сьогодні за допомогою
медіа, однак ними не вичерпується. Медіапедагогіка концентрує увагу не на
мас-медіа як засобах комунікації, а на людині у комунікативному процесі.
Серед пріоритетних завдань медіапедагогіки Фортунатов називає подолання
«ментальності жертви», коли людина, сприймаючи медійні messages, не може
нічим і ніяк протистояти їхній деструктивній спрямованості, очевидній
тенденційності, а часто-густо – і відвертій брехливості. Очевидно, що
медіапедагогіка має вивчати всі аспекти освітньої діяльності: і навчання
медіаграмотності (включаючи візуальну грамотність), і формування
інформаційної (у тому числі й медіа-) культури, аби людина могла розуміти
свою суб’єктну роль у медійному середовищі, сутність експресивного
забарвлення скерованих на неї інформаційних потоків (1–3 на рис. 1) тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Ураховуючи те, що
ЮНЕСКО визначила медіаосвіту як пріоритетну галузь культурнопедагогічного розвитку XXI століття, медіапедагогіка має великі
перспективи. Вона розбудовується в умовах «інформаційного вибуху», в
умовах розширення інформаційних потоків до незнаних ані у класичній, ані у
некласичній культурах масштабів. Це призводить до того, що людина
опиняється у полісмисловому просторі, коли виявляння особистісних
смислів, їхня перевірка на міцність, відділяння істинних смислів від хибних
стає для особистості постійною проблемою. Виконання функцій провідника у
світі негарантованих смислів – завдання, що може бути розв’язане освітою
через культурацію, універсальну програму взаємодії людини з її соціальним
оточенням. Культурація (3 на рис. 1) забезпечує процес культурних надбань
індивіда, процес його навчання традиціям і нормам поведінки в конкретній
культурі на певному етапі її історичного розвитку. Внаслідок культурації
розвиваються здатності оцінювати все суще, включаючи самого себе, у
свідомості людини вибудовується певна система цінностей, для чого потрібні
«переживання, а не логічне розуміння і запам’ятовування» (проф. М. С.
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Каган, 1921—2006). Культураційні процеси значною мірою можуть бути
алгоритмізовані шляхом виділення чотирьох універсальних (загальних)
культурних форм: остенсивні форми, імперативні форми, аксіологічні форми
і норми-принципи. Концепція універсальних культурних форм висунута
відомим сучасним філософом і культурологом, засновником Самарської
школи філософії культури, професором Володимиром Конєвим. Логіка
розвитку культури, як в історичному, так і в особистісному плані, за В. А.
Конєвим, полягає у русі від її остенсивних та імперативних форм – до
аксіологічних, а потім до норм-принципів (рис. 3).

Рис. 3. Культурація в освіті як еволюція універсальних (загальних)
культурних форм (за В. А. Конєвим)
Це концептуальне положення є особливо значущим вже тому, що
визначає загальний напрям дослідження закономірностей розвитку культури
і, водночас, задає вектор становлення особистості.
Ми вважаємо, що у суспільстві знання система принципів і способів
організації і побудови як теоретичної, так і практичної діяльності буде
ґрунтуватися на інформаційній основі. Це зумовлює перспективу
медіапедагогіки, пов’язану з надіями на те, що вона належним чином
зорганізує всередині культури канал медіаосвіти, через який проходитиме
той найсуттєвіший і найголовніший для сучасної культури зміст, котрий
стане надбанням конкретного індивіда та його діяльності, а через них знову
повертатиметься в культуру. Розробка архітектоніки такого каналу із
урахуванням того, що його структура має бути конгруентною побудові
культури, бачиться нам нагальною проблемою філософії освіти.
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Аннотация. На основе разработанной в рамках Лиссабонской стратегии
концепции «Треугольника знаний» в статье рассмотрена проблема
философско-методологического
основания
для
организации
образовательного пространства, позволяющего обеспечить социально
приемлемый уровень обращения с информационными (в том числе
медийными) потоками. Исследована логика развития культуры в
медиаобразовании и алгоритм становления личности через эволюцию
универсальных (всеобщих) культурных форм.
Ключевые слова: общество знания, масс-медиа, медиаобразование,
инновации, «Треугольник знания», культурация, культурные формы,
медиапедагогика.
Annotation. In this paper the problem of philosophical-methodological bases
necessary for the organization of educational space in the knowledge-based society
is considered. This is such space that can provide socially acceptable level of
treatment of information (including media) flows. A consideration of this problem
realized in accordance with the concept of "Triangle of Knowledge", which was
proposed by the European Institute of Innovation and Technology (EIT).
In the paper also were researched the logic of development of culture in
media education. The algorithm of the personality formation through evolution of
universal cultural forms is proposed too.
Key words: knowledge-based society, mass-media, media education,
innovations, "Triangle of Knowledge", culturation, cultural forms, media
pedagogy.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ГРОМАДСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ

Ольга Зима
УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СПОСОБІВ
МАНІПУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД МАНІПУЛЯЦІЇ
Анотація. В статті здійснено узагальнення інформації щодо способів
маніпулювання та розробка пропозицій по захисту від маніпуляції під час
комунікацій, що доводить необхідність застосування цієї інформації при
викладанні дисциплін де вивчаються комунікаційні процеси.
Ключові
маніпулятор

слова:

маніпуляція;

медіа

грамотність;

медіа-освіта;

Відповідно до Концепції впровадження медіа-освіти в Україні [1]
“медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління,
часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного
соціального навчання. До цього додаються вседозволеність інформаційного
ринку, засилля низькопробної медіа-продукції, низькоморальних ідеологем
та цінностей, що спричинює зниження в суспільстві імунітету до соціально
шкідливих інформаційних впливів. Відтак постає гостра потреба в розвитку
медіа-освіти, одне з головних завдань якої полягає в запобіганні вразливості
людини до медіа-насильства”, зокрема медіа-маніпуляцій. В Україні медіаосвіта досі залишається фрагментарною і здійснюється переважно з
ініціативи педагогів-новаторів, які проводять свої тренінги з медіа-освіти
поза навчальним навантаженням. В основному проблеми медіа-маніпуляцій
розглядаються в дисциплінах, де вивчаються комунікаційні процеси.
Що стосується наукової площини, то комунікації та комунікативні
процеси серед сучасних авторів досліджують С. Дацюк, К. Каландаров,
Ю. Пірогова, А. Дмітрієв, В. Донецька, Г. Почепцов та ін. Поняття
маніпулювання та маніпулятивної техніки розглядається в роботах по
психології, лінгвістиці, соціології, політології та теорії масової комунікації
таких вчених як С. Доценко, Г. Грачов, С. Кара-Мурза, Р. Гудін; П. Рікер;
Г. Лебон; С. Московічі та ін. Але залишаються питання узагальнення
існуючої інформації щодо медіаграмотності для вивчення її у вищіх
навчальних закладах.
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Після проведення тренінгів з медіаграмотності серед студентів вищої
школи, було зроблено висновок про необхідність включення найбільш
цікавих для студентів тем у навчальні дисципліни, де вивчаються
комунікаційні процеси.
Термін «медіаграмотність» відповідає англійському «media-literacy» і
має безліч значень. Так у міжнародній енциклопедії соціальних наук
наведено наступне пояснення – «медіаграмотність виступає за те, щоб
людина була активною і медіаграмотною, щоб володіла розвиненою
здатністю до сприйняття, створення, аналізу, оцінки медіатекстів, до
розуміння соціокультурного та політичного контексту функціонування медіа
в сучасному світі, кодових і репрезентативних систем… » [2, с. 949].
Неможна не погодитися з тим, що життя такої освіченої людини в суспільстві
і світі пов'язана з громадянською відповідальністю.
Однією зі складових медіаграматності є розгляд процесів, пов'язаних з
маніпулюванням. Сучасна людина сьогодні потребує знань, які допоможуть
їй не тільки виявити інструменти маніпулювання, а й протистояти
маніпуляції. Тому, метою дослідження є узагальнення інформації щодо
способів маніпулювання та розробка пропозицій по захисту від маніпуляції в
комунікаційних процесах, зокрема в бізнес-середовищі.
Дослідники Л. Лігачова, С. М. Черненко, В. Ф. Іванов [3], у своєму
моніторингу навели наступні способи маніпулювання інформацією, які
дають можливість маніпулювати масовою свідомістю. Зокрема, серед
способів маніпулювання інформацією можна виділити наступні:
– спотворення інформації за допомогою неповної, односторонньої
подачі;
– фабрикування, видавши інспіровану інформацію за реальну;
– редагування інформації, додавши власні домисли та коментарі;
– інтерпретування інформації у вигідному для маніпулятора світлі;
– приховування інформації;
– вибірково наведення фактів в залежності від позиції ЗМІ;
– супроводження матеріалу заголовком, невідповідним до змісту;
– опублікування правдивої інформації тоді, коли вона втратила свою
актуальність;
– подання неточної цитати, вириваючи її із контексту, внаслідок чого
вона змінює свій зміст.
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До
поширених
прийомів
маніпулювання цифрами.

маніпулювання

також

відносять

У монографії, яка присвячена формуванню громадсько-політичної
поведінки великих груп населення [4] виділяють наступні фактори, що
займають провідне місце під час маніпуляції в системі інформаційнопсихологічної безпеки особистості, а саме:
– масові включення маніпуляцій в інформаційно-комунікаційні процеси
в сучасному суспільстві, ефекти якої багаторазово підсилюються
активним використанням новітніх інформаційних технологій і засобів
комунікації;
– значне збільшення кількості об’єктів маніпулятивного впливу
внаслідок полегшеного доступу до засобів поширення інформації;
– відсутність діючої системи соціально-психологічного захисту від
маніпулятивних впливів;
– слабка сформованість механізмів індивідуального психологічного
захисту від маніпуляцій, що різко знижує опірність до такого
психологічного впливу;
– підвищення схильності значної частини населення до маніпулятивного
впливу у зв’язку із тривалим перебуванням у кризових умовах
кардинальної трансформації соціально-економічних відносин і
суспільства в цілому;
– стихійне і неконтрольоване поширення новітніх маніпулятивних
технологій (у тому числі, нейро-лінгвістичного програмування тощо);
– відсутність ефективної нормативно-правової бази, яка б перешкоджала
використанню маніпулятивних технологій.
Сьогодні той, хто здійснює цілеспрямований вплив на суб’єктів для
досягнення заздалегідь спланованих результатів є маніпулятором. При цьому
в маніпулятора проявляється таке ставлення до партнера по взаємодії, коли
він сприймається не як самостійна особистість, а як засіб для реалізації
схованих інтересів і потреб маніпулятора без врахування інтересів волі й
бажань партнера. У результаті такої підміни партнер починає усвідомлювати
викликані у ньому інтереси як свої власні.
На думку Е. Шострома [5], існують різні види маніпуляторів, які
наведено на рис. 1.
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активні
маніпулятори

ці люди не в силах покластися на себе, їм краще зробити
відповідальним за все іншу людину, того, ким можна управляти і кого
можна контролювати; деякі маніпулятори, бажаючи або не знаходячи
любові оточуючих, намагаються домогтися влади над іншими людьми
силою хитрого розуму

пасивні
маніпулятори

деякі люди настільки бояться заслужити чиєсь несхвалення, що
намагаються догодити всім, або ж, коли їм не вистачає сил впоратися
з життєвими труднощами, людині зручніше зайняти пасивну позицію

маніпулятори, що
змагаються

байдужі
маніпулятори

такі люди сприймають життя як постійний турнір, а собі відводять
роль бійця; для них важлива постійна битва, ділові партнери
розглядаються як суперники чи вороги, реальні або потенційні
ці люди грають в байдужість і відчуженість; намагаються усунутися
від контактів

Рис. 1. Види маніпуляторів

Так як в основі маніпуляції лежать стереотипи в поведінці людей, то
маніпулятори спираються на людські слабкості:
бажання виглядати гідно,
бути великодушним,
відчувати свою перевагу і значимість,
отримувати похвалу.
У той же час ніхто не хоче виглядати боягузом, нерішучим, жадібним,
нерозумним, непослідовним. Саме ці особливості найчастіше експлуатує
маніпулятор.
Зручний момент для маніпулятора – відсутність часу, щоб оцінити
ситуацію, несподіванка. Такий момент може не тільки вибиратися
маніпулятором, а й створюватися штучно [6].
Існує достатня кількість методів протистояння маніпулюванню.
Поетапно можна виділити наступні способи захисту (рис. 2).
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Перший
етап

Усвідомлення того, що Вами маніпулюють

Другий
етап

Пасивний захист, спроба потягнути час (зробити вигляд, що не
розчули, не зрозуміли, запитати про що-небудь іншому), щоб
«погасити» натиск маніпулятора і встигнути збагнути, як вийти
з положення

Третій
етап

Активний захист. Маніпулятор зазвичай експлуатує наше
бажання мати гарний вигляд, тому не бійтеся здатися
«поганим». «Боюся, Ви сильно перебільшуєте мої гідності
(щедрість, можливості, здібності)», – ці слова знімають з Вас
будь-які зобов'язання та відкривають необмежений простір для
імпровізацій

Рис. 2. Етапи способів захисту від маніпулювання
До активного захисту від маніпулювання також відноситься
контрманіпулювання. Розуміння цього захисту полягає в тому, що треба
зробити вигляд, який показує, що ви не розумієте про намагання здійснення
маніпулювання, і треба розпочати зустрічну гру й завершити її раптовим
зустрічним питанням, яке покаже маніпулятору вашу психологічну перевагу.
Таким чином, узагальнення інформації щодо способів маніпулювання та
представлені в статті способи захисту від маніпуляції в комунікаційних
процесах, можна використовувати не тільки в міжособистому спілкуванні, а
й зокрема в бізнес-середовищі. Тому, при викладанні дисциплін де
вивчаються комунікаційні процеси, треба акцентувати увагу на процесах
маніпулювання та заходах захисту від маніпуляції.
Організація
широкого
громадського
обговорення
результатів
експериментального впровадження медіа-освіти в педагогічну практику,
врахування виявлених ризиків і ресурсів, подальше формування позитивної
громадської думки сприяє виконанню наступного етапу поступового
укорінення медіа-освіти та стандартизації вимог щодо реалізації Концепції
впровадження медіа-освіти в Україні.
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Челомбітько Тетяна
МЕДІАОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ
ГРОМАДЯНИНА І ПАТРІОТА
У статті проаналізовано теоретичні аспекти громадянського та
патріотичного виховання учнівської молоді засобами медіаосвіти,
розглянуто форми практичного впровадження елементів медіаосвіти у
навчальній та позакласній роботі.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, громадянин,
патріот, національна самосвідомість, медіаосвіта, медіаграмотність,
медіауроки.
Виходячи з вимог Концепції національно-патріотчного виховання дітей
та молоді, слід зазначити, що «серед виховних напрямів сьогодні найбільш
актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі,
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам
сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і
прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку
власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму,
соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості,
відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін» [2].
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р.
№ 641, важливо «виокремити як один з найголовніших напрямів виховної
роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням
є стратегічним завданням» [1].
Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною
метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України,
гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і
конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань
українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє
єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних,
культурних основ розвитку українського суспільства і держави [2].
Система патріотичного та громадянського виховання учнів передбачає
етику взаєморозуміння, взаємоповаги, співробітництва. Ця етика утверджує
не рольове, а особистісне спілкування (підтримка, співпереживання,
утвердження людської гідності, довіра), зумовлює використання діалогу як
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домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну думок,
вражень,
моделювання
життєвих
ситуацій,
включає
спеціально
сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу,
самооцінки, самопізнання.
Більшість учнів має бажання поринати у творчий процес пошуку знань,
якщо ця робота організована і допомагає їх самореалізації та громадянськопатріотичному зросту, оскільки саме в ній виявляються власні, а відтак
завжди оригінальні особливості. У діяльності, в якій учень відкриває
можливість виявити себе, він стає людиною, громадянином, що здійснює акт
творчості.
К. Чорна [7], Н. Малус [4], Н. Череповська[6] та інші сучасні вітчизняні
вчені-педагоги вважають головним виховувати в учнівської молоді
національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та
культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю,
вірою, волею, усвідомленням відповідальності.
За Н. Череповською, психологічна протидія ідеологічній агресії та
збереження своєї національної ідентичності є проявом свідомого патріотизму
особистості, який забезпечує її своєрідним імунітетом щодо ворожої
пропаганди. «Патріот здатен інстинктивно відчувати викривлену
інформацію, спрямовану проти його Батьківщини, й вже тому не піддаватися
її впливу. Зрозуміло, що такий спротив буде значно ефективнішим, якщо
патріотичні переконання людини будуть ґрунтуватися не лише на моральних
почуттях, але й на здатності до критичного осмислення інформації,
усвідомлених, раціональних діях» [6, с.60], чому сприяє саме впровадження
елементів медіаосвіти у виховну роботу.
Н. Малус розглядає патріотизм (від грец. Раtris – Батьківщина) як одне з
найглибших соціальних почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини,
відданість своєму народові, гордість за національні здобутки і прагнення
захищати інтереси Батьківщини.
«Патріотичне виховання, – стверджує науковець, – є предметом
дослідження багатьох поколінь педагогів. Видатні вчені минулого
Г. Ващенко, О. Духнович, С. Русова, К. Ушинський, В. Сухомлинський та
багато інших у своїх працях приділяли значну увагу вихованню любові до
своєї землі, рідної мови, поваги до історичного минулого, формуванню
національної самосвідомості українського народу» [4, с.3].
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Оскільки високий рівень патріотизму здатний забезпечити соціальнополітичну стабільність та гідне місце країни в цивілізованому світі,
нагальною потребою держави є патріотичне виховання.
Соціальне замовлення суспільства з виховання громадянина-патріота
підвищує рівень вимог до підготовки учнів, які мають широкий діапазон
індивідуальних відмінностей. Оптимальною формою організації розв’язання
цього завдання виступають, на наш погляд, медіауроки та позакласні виховні
медіазаходи.
Досягненню цілей, визначених Концепцією національно-патріотчного
виховання дітей та молоді сприятиме рішення наступних завдань:

формування етнічної та національної гідності, любові до рідної
землі, держави, родини, народу,
 підготовка нового покоління до життя в сучасних інформаційних
умовах, до критичного сприйняття різної інформації,
 озброєння учнів уміннями розпізнавати засоби маніпуляції в
сучасних мас-медіа.
Ефективність виховання культури гідності в позакласній діяльності
значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та
методів його організації [7, с.9].
Інноваційним засобом, що дозволяє досягнути означеної мети, є
медіаосвіта. Вона – частина освітнього процесу, спрямована на формування в
усспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як
традиційні, так і новітні медіа з урахуванням розвитку інформаційнокомунікаційних технологій [5, с.343].
У свій час В. Сухомлинський стверджував, що сила і ефективність
патріотичного виховання визначається тим, як глибоко ідея Батьківщини
опановує особу, наскільки яскраво вона бачить світ і саму себе очима
патріота [3]. Учити патріотизму дозволяє історія нашого народу, особливо
героїчні сторінки становлення і розвитку українського козацтва.
Саме під час уроків літератури за повістю М. В. Гоголя «Тарас Бульба»
нами було використано можливість не тільки допомогти учням зрозуміти
патріотичну позицію автора, показати патріотизм українців у боротьбі за
свою свободу, але й поглибити навички роботи з текстом художнього твору,
розвивати медіакомпетенцію учнів, виховувати любов до рідної землі,
формувати їх гуманістичну позицію.
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Один з уроків у темі став медіауроком з елементами медіаосвіти. Учні
«потрапили» на зйомку телепередачі «Форум» за повістю «Тарас Бульба».
Було організовано «два знімальних майданчика», на однин з яких
«запросили» М. В. Гоголя, а на другому розташувалися учні. Микола
Васильович надіслав учням послання, в якому визначив головну мету і
проблемне питання всієї зустрічі в «студії». Під час уроку було проведено
порівняльний аналіз уривку з тексту повісті та фрагменту фільму В. Бортко
«Тарас Бульба» за художніми засобами впливу на читача та глядача. Частина
учнів повинна була створити репортаж, який містив би не тільки розповідь
про події в навчальному кабінеті, а й давав відповідь на запитання автора
повісті. Текст репортажу було розміщено на шпальтах гімназійного
медіапроекту «Наша 14-та паралель».
Відлунням цього уроку стала подорож семикласників на острів Хортиця,
у гніздо вольності козацької. Наші учні, відвідавши Запорізьку Січ, зробили
відео та фотозйомку і за власної ініціативи вирішили здійснити цікавий для
них проект: ознайомити із Січчю своїх однолітків та створити «усний
журнал».
Для реалізації задуму учні об’єдналися у декілька творчих груп. Було
розроблено сторінки журналу, їхня тематика та наповнення. З метою
мотивації школярів було використано деякі елементи медіаосвіти: архівні
фото та відеоматеріали, коментарі дітей про враження від поїздки,
мультимедійні презентації та інтерв’ю з батьками. Ця виховна година була
присвячена традиціям українського козацтва, його історії та культурі. За
пропозицією учнів журнал було названо «Козацькому роду нема переводу!»
Така форма позакласного заходу дала змогу поглибити виховання
патріотизму, гордості історичним минулим України, розвивати почуття
колективізму, відповідальності за власні вчинки, навчати самостійній роботі
над проектом, роботі з комп'ютерною технікою, закріпити знання з історії
України.
Під час заходу було використано мозковий штурм та рефлексію (вправа
«Сонце любові до Вітчизни», промені якого символізують розуміння
восьмикласниками істинного патріотизму).
Неодноразово ми переконувалися, що медіаосвіта є важливим аспектом
формування національно самосвідомої особистості, виховання учнягромадянина, патріота України. Вдалою, на нашу думку, формою
впровадження медіаграмотності став «Редакційний випуск екстрених новин»
на уроці мужності за темою «Я – українець!».
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Учні об’єдналися у творчі групи (фотокореспонденти, журналісти на
вулицях Харкова, соціологи, аналітики, репортери), кожна з яких отримала
індивідуальне завдання від «головного редактора»:
 створити власне асоціативне бачення сьогоднішньої України;
 взяти інтерв’ю у харків’ян на тему «Що для мене означає бути
українцем?»;
 дослідити бачення мешканцями міста завтрашнього дня України;
 надати поради щодо необхідних дій для досягнення прийдешнього
нашої країни;
 створити репортаж з місця подій у навчальному кабінеті, відповівши на
головні питання Що? Коли? Де? Хто?
Найцікавішим став звіт творчих груп про їхні доробки, які оформлялися
на дошці у вигляді фотоплівки, соняшника, червоних вітрил та сонячних
променів.
Схвальні відгуки учнів отримав репортаж та рефлексія всіх учасників,
що відповіли на запитання:
 чи справдилися ваші очікування від нашої зустрічі?
 що найголовніше, на вашу думку, під час створення випуску екстрених
новин?
Звіт про цю подію знайшов також відображення в газеті «Наша 14-та
паралель».
Ми дійшли висновку, що створення цілісної системи медіаосвіти,
формування у молодого покоління медіаграмотності і медіакомпетентності
сприяє не тільки всебічному розвиткові молодого покоління, але й дозволяє
ефективніше впроваджувати патріотичне виховання в навчальних закладах
під час уроків та у позакласній роботі.
При цьому ще більш ефективною стає й дослідницька робота учнів,
використання методу проектів, що сприяє національній самоідентифікації
учнів, усвідомленню ними національних цінностей та необхідності їх
збереження в умовах глобалізації світу.
Перспективною, на наш погляд, є пропозиція учнів-дев’ятикласників
створити спільний для чотирьох класів медіапроект «Прекрасне поруч!». У
творчому задумі проекту молодих режисерів майбутні громадяни нашої
країни висловлюють позитивне бачення найважливіших моментів власного
життя, пов’язаних з поняттям прекрасного. Учні вирішили показати, що в
нашому сьогоденні є місце для добра, високих почуттів та вдячності один
одному.
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МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Лідія Ампілогова, Олена Шкребець
ДЕЯКІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ′ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ
РЕКЛАМНИХ СЮЖЕТІВ
Анотація. Статтю присвячено проблемі впливу медіаресурсів на
здоров'я дітей. Описуються умови організації роботи молодших школярів на
уроках "Основи здоров'я», «Я і Україна» з міні-проектами, з використанням
реклам, акцій для вироблення в учнів умінь відсівати «шумову» інформацію,
аналізувати
і
виділяти
істотне,
оцінювати
її
значення
для
здоровьесбережения.
Описуються організаційно-педагогічні умови проведення уроку з
інтеграцією в нього міні-проекту, на підставі якого учні аналізують акції,
рекламні сюжети, знаходять різницю між рекламними умовами і реальними
потребами, звертаючись до власного досвіду, відсівають привабливе, яке
негативно впливає на здоров'я.
Ключові слова: здоров′язбереження, реклама
Актуальність проблеми та її постановка. Дитину кожного дня
оточує медіа інформаційний шум і він для неї є привабливим, незрозумілим,
а частіше шкідливим. На фоні невтішної статистики впливу медіаресурсів на
здоров'я дітей є очевидним, прикладів достатньо. Треба тільки зізнатися,
дорослим й педагогам в тому, що існує ця проблема, і що в школярів,
особливо молодшого віку, не вироблена критична позиція захисту від цього
засилля. І школа поки що не зайняла свого чільного місця в протистоянні
інформаційному вирію – дитина залишається наодинці з ним. Потреба в
створенні навчальних умов для усвідомленого сприйняття та розуміння
молодшими школярами медіаресурсів є категорію найбільш актуальною
сьогодні для педагогів. Ще одним із доводів використання медіаресурсів є те,
що вони давно стали частиною нашого життя, і ми повинні не тримати дітей
під своєрідним "ковпаком", а виробити в них вибірковість, стійкість до
медіаресурсів через усвідомлене їх сприйняття.
Прийоми вирішення поставленої проблеми. Було б помилкою вважати,
що турботою про здоров'я дітей є створення тепличних умов, захищення їх від
усіх шкідливих впливів медіа. По-перше, це неможливо практично, а, по-друге,
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сучасна ситуація висуває нові вимоги до пізнавальної діяльності учнів;–
володіння вміннями переробляти інформацію, яка надходить із різних
комунікаційних каналів. Формувати культуру спілкування з медіа, шляхом
вироблення в учнів умінь відсіювати «шумову» інформацію, аналізувати й
виділяти суттєву, оцінювати її значення для особистих потреб
здоров'язбереження, необхідно розпочинати з початкової ланки. Користуючись
визначенням поняття культури здоров’я, яку дає С. Свириденко, «культура
здоров’я – це історично визначений рівень розвитку вмінь і навичок, що
сприяють збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я людини…»
переорієнтовувати вектор спрямованості медіаресурсів на охорону здоров'я
учнів найбільш сприятливо при викладанні навчальних предметів «Основи
здопров′я», «Я і Україна». На цих уроках учитель має можливість
використовувати різні типи реклам, які оточують дітей та їм доступні й
зрозумілі. На основі змісту рекламних сюжетів встановлювати разом з учнями,
звертаючись до їх досвіду, різницю між відображеним в рекламах та реальними
умовами й потребами. Обов'язково вчити дітей бачити деталі рекламних
сюжетів, завдяки яким вона стає цікавішою, не розкриваючи корисність, якість
рекламного продукту. Формулювати завдання необхідно за принципом
можливості його інтегрування в тему уроку, і воно повинно сприти ефективній
взаємодії учнів на індивідуальному й груповому рівнях, забезпечувати гнучке
змістове наповнення та бути корисним й цікавим для учнів.
Вивчення теми «Гігієна порожнини рота» в 4-у класі провести із
залученням учнів роботи в міні-проекті «Відома й невідома реклама».
Завдання міні-проекту: розширити уявлення про предмети догляду за
ротовою порожниною (зубні пасти, щітки), навчити їх обирати. Створити
умови для формування в учнів свідомого ставлення до реклами, розвитку вмінь
відбирати предмети сангігієни.
Способи реалізації: збирання рекламних матеріалів.
Методи дослідження: індивідуальна й колективна робота з
відеофрагментами та рекламними матеріалами.
Форми подання результатів: зібрані ознаки та пріоритети
Очікувані результати: свідоме виявлення прихованих якісних,
корисних необхідних чинників у рекламі й тих, які приваблюють.
Оволодіння вміннями критично оцінювати рекламні сюжети.
І. Випереджувальне домашнє завдання. Кожному учневі
пропонується відбирати рекламу зубної пасти, щітки, яка йому подобається і
записати ознаки, які його приваблюють.
II. Робота з рекламою на уроці. Перегляд відео рекламного сюжету
про зубну пасту й щітку, крім цього може бути виставка (малюнки, коробки,
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тюбики зубних паст). Завдання учням: записати на аркуші «Чим особисто вас
привабила реклама щіток і пасти» й доповнити тим, що записали вдома.
Записані на аркуші ознаки учні вивішують на дошці. Які повторюються
прикріплюються один до одного (фірма, виробник, світовий бренд, смак,
запах, колір, вигляд упаковки, малюнки на упаковці тощо.). Обговорюються
ознаки, які є найбільш привабливі (їх більшість на дошці) й створюється
колонка в правому куточку дошки «Привабливі ознаки реклами».
III. Вибір зубної пасти та щітки. Питання вчителя: Що є для вас
головним при виборі зубної пасти і щітки? Кожен записує на аркуші два
найголовніші для нього пріоритети вибору пасти, щітки (якість, ціна,
розрекламований бренд, натуральні компоненти, що входять до складу пасти,
якість, матеріал, з якого виготовлена щітка.) Учні висувають аргументи на
користь вибраного пріоритету. У процесі бесіди вчитель посередині дошки
формує колонку «Наші пріоритети» (термін придатності, поради
стоматолога, ціна, якість матеріалів), на основі найбільш переконливих
аргументів корисності щітки й пасти.
Питання: Які пріоритети відсутні в нашій рекламі? Як це може
вплинути на здоров'я зубів? Обговорюється кожна ознака, яка відсутня в
рекламі з точки зору її впливу на здоров'я зубів.
ІV. Звернення до теми проекту. Учитель звертається до проекту
«Відома й невідома реклама». Яка прихованість у рекламі відкрилася для
вас? У ході бесіди виявляється: відсутній матеріал, з якого виготовлена паста
й щітка, що може негативно вплинути на зуби, загальні показники, які не
кожному корисні і це може нашкодити зубам. Обговорюється, що є пасти,
щітки не рекламовані, за ціною дешевші, а за показниками корисності не
гірші. Навіть ці розбіжності свідчать про те, що до реклами треба
відноситись критично й обережно.
Домашнє завдання: на рекламу, яку учень відібрав до проекту
створити антирекламу, використовуючи знання, отримані на уроці.
Тема: «Харчування і здоров’я ». Міні-проект «Приваблююча акція»
Завдання міні-проекту: розширити уявлення про корисні продукти
харчування та навчити учнів свідомо їх обирати, щоб не нашкодити своєму
здоров’ю. Створити умови для вироблення в учнів критичного ставлення до
акції.
Способи реалізації: збирання інформації про акційні умови та
пріоритети, за якими батьки відбирають продукти при купівлі.
Методи дослідження: індивідуальна й колективна робота із зібраною
інформацією щодо її класифікації «Акційна», «Не акційна».
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Форми подання результатів: класифікована інформація про причини
продажі продуктів за акцією.
Очікувані результати: сформованість в учнів первинних умінь
свідомо відбирати продукти харчування за чинниками якості, користі та
виявляти відсутність цих чинників в акційних продуктах.
І. Випереджувальне домашнє завдання. Учням пропонується задати
питання мамі або татові: «Що для неї (нього) є важливим при купівлі
продуктів у супермаркетах, магазинах?» і відповідь записати. У магазинах
знайти продукти, які продаються за акцією і запитати продавця: «Чому
продукт продається за акцією?» і відповідь записати. При можливості взяти
інформацію про акційний продукт, прочитати її уважно й виписати причину,
яку не назвав продавець.
II. Робота з акціями на уроці. Виставка деяких продуктів, куплених
за акцією і без акції. Питання вчителя: «Чи користується ваша сім'я акціями
на продукти харчування?». Виявляє тих, хто користується, а потім
повертається до випереджувального завдання і ставить питання: «Які
причини не називають продавці?». На столах аркуші двох кольорів (зелений і
червоний). Пропонує учням на зеленому аркуші записати відповідь продавця,
на червоному – причини, які не називав продавець, і прикріпити їх на дошку
у колонки «Відкриті акційні причини», «Приховані акційні причини»
Обговорюються припущення, висловлені учнями: «Чому продавець не назвав
саме такі причини акції», і як ці причини можуть вплинути на здоров'я.
III. Вибір продуктів. На дошці на окремих аркушах: фірма, виробник,
світовий бренд, смак, запах, колір, вигляд упаковки, термін придатності,
яскрава упаковка, реклама, акції, розіграші призів, сюрпризи в упаковці,
рекомендації на упаковці, ціна, якість, поради знайомих.
Учням пропонується відібрати окремо в колонку ті пріоритети, які
назвали батьки для вибору товару. Кожний підходить і відбирає свої
пріоритети. Якщо він уже відібраний, то вказує позначкою (+). За
найбільшою кількістю пріоритетів створюється колонка «Пріоритети якісних
продуктів»: виробник, запах, смак, термін придатності, ціна, якість). Учитель
пропонує учням звертись до колонки «Відкриті акційні причини» й
«Приховані акційні причини» відшукати причини, які відсутні в акційному
продукту. Обговорюються наслідки вживання акційного продукту, його
впливу на здоров'я. Чи дійсно акційний товар купувати вигідно.
ІV. Звернення до теми проекту. Акція, реклама приваблюють, але
якісний товар можна купити не рекламований, за меншою ціною, і він може
відповідати пріоритетам якісного продукту. Треба критично лише ставитися
до того, чим приваблюють акції.
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В онову міні-проекту можна покласти прийом записаного сюжету.
Розробити міні-проект можна на підставі записаного сюжету, в якому
авторитетна особа дає дуже важливі поради. Наприклад, відомий лікар
розповідає про шкоду паління, про те, що в рекламах не показують, і що
приховують. Після перегляду фільму проводиться обговорення та аналіз
поведінки людини в конкретній життєвій ситуації. Потім учитель
пропонує учням скласти рекомендації цій людині, щоб вийти із ситуації або
уникнути її.
Прийом ілюстрування. Учитель пропонує учням на підставі
особистого сприймання й розуміння прочитаних фрагментів підручника,
відбирати ті, які пов'язані зі здоров′язбереженням і створити свій
медіапродукт для пропагування здорового способу життя.
Вищеозначені прийоми надають можливість учителю долучити учнів
до медіапродуції, зокрема реклами, яка їх оточує кожного дня.
Організовуючи роботу з рекламними сюжетами поступово в учнів долучити
учнів до медіапродуції, до них, виховується вибірковість та стійкість через
усвідомлене їх сприймання. Саме така стійкість і виступає одним із факторів
культури здоров′язбереження. Аннотация. Статья посвящена проблеме
влияния медиаресурсов на здоровье детей. Описываются условия
организации работы младших школьников на уроках «Основы здоровья», «Я
и Украина» с мини-проектами, с использованием реклам, акций для
выработки у учащихся умений отсеивать «шумовую» информацию,
анализировать и выделять существенное, оценивать ее значение для
здоровьесбережения.
Описываются организационно-педагогические условия проведения
урока с интегрированием в него мини-проекта, на основании которого
учащиеся анализируют акционные, рекламные сюжеты, находят разницу
между рекламными условиями и реальными потребностями, обращаясь к
собственному опыту, отсеивают привлекательное, которое негативно влияет
на здоровье.
Ключевые слова: здоровьесбережения, реклама

Annotation. The article is devoted to the problem of the impact of media on
the children’s health. The work organization of junior students at the lessons
“Ukraine and I” and “Health basics” with mini-projects, the use of advertisements,
the training of skills to filter out “noise information”, to analyze and find out the
most important things, to assess its value for the health are described in the article.
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It is told about the pedagogical organization of the lessons with the integrating
of mini-projects. As a result students can analyze the promotional commercials,
find the difference between them and real needs, using own experience, eliminate
attractive things that have negative influence on their health.
Key worlds: children’s health, commercials
Инна Иванова
КУРС «СТУПЕНЬКИ К МЕДИАГРАМОТНОСТИ»:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМАТИКА
Анотація. У статті розкривається питання актуальності впровадження в
навчально-виховний процес курсу «Сходинки до медіаграмотності» та
медіаосвітніх технологій, починаючи з початкової школи. Наводяться
приклади урочної та позаурочної роботи з молодшими школярами в рамках
вивчення курсу, розглядаються питання інтеграції медіаграмотності в
навчальні предмети та медіапросвіти батьків.
Ключові
медіапростір,
школяра.

слова: інформація, медіаграмотність, медіаімунітет,
медіатексти, медіапродукти, психологічні особливості

Всеукраинское педагогическое сообщество наблюдает за попытками
реформирования системы образования. Ни один учитель не спрашивает
«зачем?» - понимают, что необходимо. Все пытаются разобраться «как?» боятся, что реформаторы не очень хорошо знают проблемы образования
изнутри. Каждый педагог понимает, что школа сегодня, не смотря на
внедряемые инновации, все еще основательно заполнена советскими
устоями, методами, формами работы. Для монументально-незыблемого
«СССРовского» образа жизни та система образования была идеальной: она
воспитывала отличника, зазубрившего все правила, даты и формулы. И
частенько сегодняшних педагогов тянет проверить: «отскакивает ли от
зубов» выученная тема? При этом не учитывается главный фактор: тогда
действительно стоило заучивать наизусть. Ведь найти нужную информацию
было не так-то просто: библиотеки в 17.00 закрывались, не все книги можно
было взять домой, ассортимент литературы в книжных магазинах был
ограничен. Поэтому – учили, зубрили, запоминали. Сегодня же проблема
совершенно противоположная – избыток информации. Причем информации
разной: достоверной и непроверенной, актуальной и устаревшей, ценной и
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пустяковой, умышленно или нечаянно искаженной, недоговоренной,
скрытой, необработанной и т.д. И если раньше информацию
целенаправленно искали, то сегодня она «льется» на каждого, независимо от
нашего желания.
Возникает вопрос: кто научит ребенка, познающего этот окружающий
мир, ориентироваться в современном информационном пространстве? Ведь
массмедиа, вольно или невольно, берут на себя, кроме информативной
функции, еще и обучающую, воспитательную, просветительскую. У
общеобразовательной школы появился своеобразный параллельный двойник
– «медиашкола». Там можно все найти и узнать, но без надоевших уроков и
домашних заданий. Пугает одно – качественная информация щедро
разбавлена «информационным мусором», который формирует у детей
асоциальность, девиантность, искаженное представление о мире.
Дети переносят в реальную жизнь принципы и навыки виртуального
общения, пытаются жить по «таблоидам» - красивым картинкам из фильмов,
журналов, сериалов, страниц соцсетей. Вот здесь и происходит
разочарование: реальная жизнь отличается от виртуальной, и не так просто
наладить отношения в коллективе и справиться с поставленными заданиями.
Наверное, в этот период и появились понятия «медиапедагог»,
«медиаобразование» - специалисты, обучающие навыкам ориентации в
медиапространстве.
Прогрессивные педагоги уже несколько лет строят свою работу на
принципах формирования медиаграмотности учащихся. Используя
разработки отечественных исследователей (Г.Онкович, Л.Найденовой,
Н.Череповской) и зарубежных (А.Федорова, Н.Хилько, И.Челышевой),
учителя на уроках, факультативных занятиях, во внеклассной работе учат
старшеклассников работать с информацией.
Но возникает новая проблема: выполняя на «отлично» медиазадания на
уроке, ребята далеко не всегда применяют их в жизни. Они поняли, как
важно грамотно работать с информацией, но в повседневной жизни так и не
научились читать этикетки на упаковках, анализировать рекламные
«обещалки», искать автора статей, проверять достоверность фото.
Теоретически они это умеют делать, а практически – не применяют. Почему?
Мое предположение – слишком поздно мы стали их этому учить.
Работая с 14-16летними подростками, нужно принимать во внимание, что у
них уже довольно устойчиво сформировался стиль поведения в медиамире. И
выходит, что мы не формируем медиаграмотное поведение, а переделываем
уже имеющееся. Но, как известно, переучить намного труднее, чем научить.
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Вторая сторона медали – медиакультура: современные подростки
общаются в соцсетях с помощью всевозможных сокращений, смайликов и, к
огромному сожалению, ненормативной лексики. И когда они начинают
создавать собственный медиатекст – словарный запас заканчивается быстрее,
чем мысли. Конечно же, каждый педагог найдет пару-тройку талантливых
ребят, которые и статью напишут, и выступят, и комментарий оставят. Но
большая часть среднестатистических школьников испытывает определенные
трудности, формируя свои мысли в связные медиатексты.
Что делать? Идти с этими знаниями к младшим школьникам! Мы
получили такую возможность с программой курса «Ступеньки к
медиаграмотности». Начальная школа – благодатная почва для
формирования навыков безопасного и эффективного взаимодействия с
медиасредой.
По мнению психологов, каждый возрастной период ребенка
подразумевает присутствие «наставника, авторитета, кумира» - того, чье
мнение наиболее важно для формирования мировоззрения:
- 1-4 класс – я буду слушать родителей и учительницу;
- 5-8 класс – я найду друга и прислушаюсь к его мнению;
- 9-11 класс – я буду сотрудничать с учителями и родителями, если они
авторитетны, профессиональны.
Эта периодизация немного утрирована, но она показывает: учить
ребенка медиаграмотности надо с начальной школы, пока он не набрался
стихийных знаний и умений из неконтролируемого социума.
В сентябре 2015 года я получила знания «как учить» (Летняя школа и
недельные курсы в ДОИППО), программу «чему учить» (Навчальна
програма «Сходинки до медіаграмотності») и 45 минут в неделю вместе со 2
классом, чтобы непосредственно учить. Через несколько занятий я поняла,
что 1 урок в неделю однозначно не может быть путем к формированию
медиаграмотности школьника.
Целью
обучения
медиаграмотности
является
воспитание
медиакомпетентной личности, готовой к осознанному существованию в
современном
медиапространстве,
формирование
иммунитета
к
манипуляциям, создание условий информационной безопасности младших
школьников [4]. Т.е. медиаграмотность это не знания по предмету, а образ
жизни! А для этого 45 минут мало.
Поэтому я организовала работу над программой как сочетание урочной
и внеурочной деятельности. Как это происходит?
Например:
«Тема
3.
Подготовка
молодого
поколения
к
жизнедеятельности в информационном обществе» [4].
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Цель: показать единство понятий «информация – знания – умения –
навыки – самопознание – самоусовершенствование – самовоспитание»;
научить искать информацию, превращать ее в знания и практически
применять в жизни.
Изучая эту тему, мы создавали с ребятами проект «ЗдОрово кушаешь –
здорОво живешь» о правильном питании. Проектная деятельность не нова,
но в младшей школе не очень часто используется – ученикам трудно еще
собирать необходимый материал. А то, что учителя иногда называют
«проектом» - рисование рисунков, заучивание розданных слов – далеко от
сути этого понятия. Я поставила перед собой задачу: объяснить значение
фразы «первоисточник информации» - тот, кто даст самый точный,
компетентный и правдивый ответ на вопрос. Элементарные вопросы, ответы
на которые быстро даст ребенку любой человек. А ребенок так же быстро
забудет эти ответы. Но мне хотелось, чтобы полученная информация стала
жизненным навыком. А вопросов было 5:
1. Как и чем болеют дети, если неправильно питаются?
2. Как правильно приготовить дома пищу, чтобы она приносила
максимум пользы?
3. Каковы традиционные блюда украинской кухни?
4. Что покупают школьники в ближайшем к школе магазине для
перекуса?
5. Есть ли у второклассников вредные привычки в еде?
Я объединила ребят в 5 групп и повела с этими вопросами к
«первоисточникам»:
- в детскую поликлинику;
- в кафе к профессиональному повару;
- в библиотеку;
- в ближайший к школе магазин;
- во вторые классы для анкетирования.
Работа велась в течении недели каждый день: на переменах, после
уроков. Фотоматериал и описание проекта можно посмотреть по ссылке
http://bit.ly/1Tv5kHK.
Результат превзошел ожидания – дети сами участвовали в поиске
информации, анализировали ее, обобщали, презентовали для всей начальной
школы и, даже, приняли участие в международной он-лайн конференции
«Здоровый образ жизни как ресурс успешного ученика». После такой работы
ребята стали активнее придерживаться правил правильного питания: ведь это
ИХ информация! Они ей ПОВЕРИЛИ! Это были ФАКТЫ, полученные от
специалистов, а не мнение окружающих. А, значит, цепочка «информация –
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знания – умения – навыки – самопознание – самоусовершенствование –
самовоспитание» сработала. Важно, чтобы школьники, начиная с младшего
возраста, понимали, как важно оперировать фактами, а не суждениями.
Еще один важный момент: дети почувствовали интерес к сбору
информации и работе с ней.
Чтобы этот интерес поддержать, я начала проводить, так называемые,
«информационные переменки». Обычные перемены перед моим уроком. Но
на них я приходила с каким-нибудь вопросом (немного актерского
мастерства, когда его задаю – и дети уверены, что должны помочь мне найти
ответ):
- Смотрите, кто-то выбросил пластиковые бутылки. Если их не убрать,
сколько времени надо, чтобы они разложились в земле, перегнили?
- Сегодня будем читать про ландыш. Интересно, он занесен в Красную
книгу?
- Слышала, что для солдат из АТО собирают крышечки от пластиковых
бутылок. Надо бы узнать зачем.
Дети увлекаются поиском информации. И, что очень меня радует, когда
она не совпадает – пытаются выяснить, кто где ее нашел (т.е. анализируют
источник).
Этап актуализации знаний на уроке «Ступенек» я посвящаю
обсуждению вот таких вопросов. Важно: отвечая на них, почти всегда
находится ребенок, который предложит: «А давайте бутылки уберем. Пробки
для протезов пособираем». Работа с информацией мотивирует их на
действия, поступки. Пусть пока не всегда и не все готовы это делать – но мы
только учимся.
Следующая проблема: как сделать, чтобы ребята свободно владели
необходимыми терминами и понятиями? Тут пригодился блог и сервис
«learningapps». Дома в свободное время они играли в созданные мной игры,
закрепляя при этом изученные темы. Посмотреть материал можно по ссылке
http://mediashkolnik.blogspot.com/p/blog-page_22.html. Домашнее задание в
виде компьютерной игрушки – отличный ресурс.
Постепенно мы добрались до темы «Практические навыки языкового
выражения информации в текстовом виде» [4]. Здесь столкнулись с
небольшой трудностью – второклассники по программе русского и
украинского языка еще не изучали тему «Текст», и у меня не было
возможности опереться на их знания. И снова пришел на помощь блог, а в
дополнение к нему ресурсы гугл-диска (формы) – я создала страничку
«Художественный текст», где дала возможность ребятам потренироваться в
его анализе и составлении. Посмотреть материалы можно по ссылке
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http://mediashkolnik.blogspot.com/p/blog-page_6.html. А потом появилась
страничка «Медиатексты», на которой мы их создаем, придумываем
заголовки, добавляем фотографии и т.д. Посмотреть материалы можно по
ссылке http://mediashkolnik.blogspot.com/p/2.html. Впереди работа над
рекламой, заметками, школьной газетой, фильмами. Имея уже определенную
теоретическую базу, опыт анализа различных медиатекстов, ребята более
сознательно подходят к созданию собственных медиапродуктов.
Еще одно направление работы – интеграция медиаграмотности в
преподавание учебных предметов. Пока сделан только первый шаг –
учителями начальной школы создается каталог полезных ссылок. В нем опыт украинских и зарубежных педагогов, раскрывающий возможности
работы с ресурсами, которые содержат медиатексты: фото, видео и т.д.
Творческий подход к использованию подобных материалов на разных уроках
делает медиаобучение беспрерывным.
Очень важно – не оставить в стороне от медиаобразования родителей.
Чтобы стать нашими активными союзниками и помощниками, они тоже
нуждаются в медиапросвещении. Помимо тематических собраний и
конференций, мы начали дистанционное обучение мам и пап. Посмотреть
материалы можно по ссылке http://reflexvesna14.blogspot.com. Особое
внимание мы уделяем родителям будущих первоклассников. Они только
планируют стать «нашими», а мы уже учим их искать и анализировать
грамотную, полезную информацию по подготовке детей к школе. Материалы
можно посмотреть по ссылке http://mamapapa1klass.blogspot.com .
Сделав курс «Ступеньки к медиаграмотности» не обычным уроком, а
образом жизни младшего школьника и его родителей, возможна реализация
основополагающих позиций Программы: «Именно на таком фундаменте
можно осознанно общаться с массмедиа, критически оценивать информацию
и выстраивать собственную позицию и нормы поведения в обществе. Это –
залог воспитания гуманной, социально активной личности, которая осознает
свою принадлежность к этно-социальной и культурной среде, способна
понимать самые высокие ценности человеческой жизни, понимать
преимущества добродетелей, присущих гражданину развитого общества.
Через общение с социальным окружением формируются основы
толерантного поведения, сопереживание, взаимопонимание с другими
учениками, способность к коммуникации» [4].
В заключение хочу сказать: мы, медиапедагоги, делаем сейчас очень
важное дело – растим первое поколение будущих медиаграмотных
родителей. Ведь нынешние мамы и папы учеников свое школьное детство
провели в период «информационного беспредела» - сняли все запреты, а что
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с этим делать - не научили. Вот когда эти, воспитанные нами на принципах
медиаграмотности родители, будут растить уже своих детей, тогда
образуется поистине медиакультурное общество.
И тогда все станет на свои места: человек будет владеть информацией, а
не информация человеком, как это происходит сейчас.
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос актуальности внедрения в
учебно-воспитательный процесс курса «Ступеньки к медиаграмотности» и
медиаобразовательных технологий, начиная с начальной школы. Приводятся
примеры урочной и внеурочной работы с младшими школьниками в рамках
преподавания
курса,
рассматриваются
вопросы
интеграции
медиаграмотности в учебные предметы и медиапросвещения родителей.
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Олена Качура
ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Анотація. У статті розглядаються питання медіаосвіти дітей
дошкільного віку та її інтеграції у навчально-виховний процес дошкільного
навчального віку.
Ключові слова: медіаосвіта, дошкільники, навчально-виховний процес,
інтеграція, гра, заняття, медіазасоби, учасники навчально-виховного процесу.
Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальної інформатизації
усіх галузей людських інтересів та медіатизації суспільства посилюється
роль та вплив сучасних інформаційних технологій на процес розвитку дітей з
перших днів її життя. Середньостатистична дитина, починаючи з двох років,
є активним користувачем телебачення, з трьох років у неї спостерігаються
досить стійкі уподобання у виборі мультфільмів, а до п’яти років вона
починає оволодівати комп’ютером.
Дитина пізнає світ з особливою допитливістю та спонтанністю і збирає
інформацію про своє оточення за допомогою усіх своїх почуттів. Сьогодні
найважливіший складник цього опанування – вміння грамотно працювати з
інформацією. Щільний інформаційний потік, який поступає із різноманітних
джерел масмедіа призводить до поверхневого сприйняття дитиною
оточуючого світу. Пізнавальний розвиток у сучасного «медійного покоління»
характеризуються виникненням нових пізнавальних мотивів. Але
медіакомпетентність дитини при цьому знаходиться на низькому рівні.
У сучасній педагогіці спостерігається інтерес до проблем формування
медіакомпетентної особистості, однак аспект дошкільної медіаосвіти
вивчений недостатньо і потребує ретельної розробки. Вочевидь, що
розв’язання проблеми формування медіакомпетентності дітей дошкільного
віку стає можливим при переході системи дошкільної освіти на нову
парадигму. Але не можна сприймати медіаосвіту як щось додаткове, що
відбувається за межами реального життя. Медіаосвіта невідривно пов’язана з
повсякденною діяльністю, актуальною для дитини. Грамотно організований
процес медіаосвіти представляє великий потенціал можливостей для
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інтелектуального розвитку дитини, сприяє підвищенню інтересу до навчання,
його ефективності, розвиває дитину гармонійно, саме тому робота з
інформацією та медіа стає головним змістом у сьогоденній педагогічній
роботі з дітьми дошкільного віку.
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.Шариков та ін.), психологопедагогічні 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. Шариков та ін.); вітчизняний та світовий досвід
медіаосвіти (О.Нечай, О.Самарцев, О.Шариков, Є.Черкашин).
У різні роки проблемі медіаосвіти були присвячені дослідження
Л.Баженової, О. Баранова, О. Бондаренко, І. Вайсфельда, Л. Зазнобіної,
І.Льовшиної, Ю. Лотмана, С. Пензіна, Г. Полічко, А. Спічкина, Ю. Усова,
О.Федорова, А. Шарікова та інших медіапедагогів Росії.
Важливе значення здійснення медіаосвітнього процесу в дошкільних
освітніх установах наголошують сучасні дослідники (Л. Баженова, О.
Бондаренко, О. Федоров, В. Челишева та інші) [6].
У вітчизняних наукових дослідженнях у галузі педагогіки та психології
вивчення питання медіаосвіти як спеціального напрямку найбільш
значущими є роботи Б.Потятиника, Н.Горб, учених Інституту екології
масової інформації Львівського національного університету імені Івана
Франка. Розроблення Концепції впровадження медіаосвіти в Україні і
схвалення її постановою Президії Національної академії педагогічних наук
України від 20 травня 2010 року (протокол № 1-7/6-150) свідчить про те, що
медіаосвіта визнана важливою складовою модернізації освіти.
У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні визначено, що
«медіаосвіта дошкільна є принципово інтегрованою і спрямована на
збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток особистості дитини
(включаючи різні форми інтелекту, зокрема емоційний, соціальний і
практичний інтелект), забезпечує її захист від агресивного медіасередовища
(у тому числі від інформаційного «сміття», невідповідних віковим
можливостям психіки дитини інформаційних впливів, зокрема продукції, що
містить елементи насильства, жахів, еротики), уміння орієнтуватись, обирати
і використовувати адаптовану відповідно до вікових норм медіа продукцію»
[1].
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Завдання дослідження. Аналіз науково-методичних джерел з питань
організації медіаосвіти дітей дошкільного віку та презентація досвіду
інтеграції медіаосвіти в навчально-виховний процес дошкільного
навчального закладу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У силу свого віку та
розвитку дітям цього віку важко сприймати значний потік інформації, а тим
паче – фільтрувати та критично оцінювати її. Саме тому не можна не
погодитись з А. Немирич, що «навчання медіаграмотності дошкільників має
стати пріоритетним напрямом в освітній політиці будь-якої держави» [5].
Педагоги мають готувати дітей до вдалого освоєння світу і на сьогодні
«найважливіший складник цього опанування – вміння грамотно працювати з
інформацією» [4, с.4].
Медіа – телебачення, комп’ютерні технології, численні друковані
видання стали вірними супутниками кожної сучасної людини. Вони є
комплексним засобом освоєння навколишнього світу, відіграють величезну
роль у вихованні, освіті, культурному розвитку не тільки дітей, але й
дорослих. Усе своє життя кожна людина отримує певні знання: на заняттях у
навчальних закладах, з книжок, із засобів масової інформації, в ході
спілкування з іншими людьми, у процесі виробничої діяльності, під час
повсякденної життєдіяльності. Процес здобуття знать стає набагато більш
плідним і ефективним, коли він не є спонтанним, а відбувається
цілеспрямовано, має певну кінцеву мету, здійснюється відповідно до певної
програми.
Оптимально організований процес медіаосвіти в дошкільному
навчальному закладі надає величезний потенціал можливостей для
інтелектуального і особистісного розвитку дітей, сприяє підвищенню
інтересу до навчання, його ефективності, всебічно розвиває дитину; об’єднує
усіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує загальнокультурне
зростання дорослих, їхнє навчання грамотності в широкому сенсі.
«Медіаосвіта як процес розвитку й саморозвитку особистості на матеріалах
та за допомогою засобів масової комунікації покликана формувати культуру
комунікації, уміння усвідомлено сприймати, критично осмислювати,
інтерпретувати медіатексти з метою розширення загальних, соціокультурних
та професійно значущих знань, комунікативних та творчих здібностей» [7].
Робота з інформацією і медіа стає головним змістом у навчально-виховній
роботі в дошкільному навчальному закладі.
Медіаосвіта охоплює усіх учасників навчально-виховного процесу.
Розпочинається він зі створення медіаосвітнього середовища дошкільного
навчального закладу, яке включає в себе:
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• медіаосвітні ресурси;
• психолого-педагогічні умови;
• сучасні технології навчання;
• програмно-методичне забезпечення;
• особистісно-орієнтована взаємодія суб’єктів освітнього процесу один
з одним та з медіаосвітніми ресурсами;
У дошкільному навчальному закладі використовуються медаосвітні
ресурси, під якими сьогодні розуміються й елементарні інформаційні об'єкти
(фотографії, відеофрагменти, звукозапис, текстові документи, анімації,
інтерактивні моделі, завдання в тестовій формі тощо), й комбінації таких
об’єктів, й інноваційні конструктивні середовища, які підтримують творчу
індивідуальну і колективну навчально-пізнавальну діяльність дітей.
Підвищення медіаосвітньої компетентності педагогів дошкільного
навчального закладу здійснюється в ході методичної роботи, організованої у
різних формах: педагогічні читання, семінари, проблемні семінари, аукціон
педагогічних ідей, круглий стіл, семінари-тренінги, ділові ігри, коучингконсультування педагогів тощо. Медіазасоби широко й ефективно
використовуються при проведенні різноманітних форм методичної роботи.
Медіаосвіта дорослих (педагогів і батьків) – підґрунтя для організації
роботи з медіаосвіти вихованців дошкільного навчального закладу.
Залучення батьків до процесу впровадження медіаосвіти має велике
значення для успіху інноваційної діяльності дошкільного навчального
закладу. Медіаосвіта батьків вихованців дошкільного навчального закладу
сьогодні набуває все більшої актуальності, адже саме батьки на своєму
прикладі повинні надати дітям можливість зрозуміти, як використовуються
мас-медіа в суспільстві, допомогти їм оволодіти навичками використання
медіа в процесі комунікації з іншими людьми та забезпечити знаннями про
те, як аналізувати, критично осмислювати та створювати медіатексти.
Медіаосвітній союз родини і дошкільного навчального закладу полягає
у медіапросвіті батьків; консультуванні з питань медіаосвіти дітей; інтеграції
медіаосвітніх зусиль дошкільного навчального закладу і родини. Батьки
беруть активну участь у конкурсах, виставках, спеціально організованих
тренінгах, виготовленні тематичних газет.
Складові медіаосвіти вихованців дошкільного навчального закладу:
медіавиховання; медіаосвітня гра; медіанавчання; медіатворчість.
Відомо, що гра здатна пробудити внутрішні сили дитини, розвивати її
самостійність, уміння самому розв’язувати виникаючі перед нею проблеми й
задачі. Введення дитини у світ медіа; знайомство з історією виникнення
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засобів масової комунікації, різновидами медіа; формування навичок
використання медіа проходить, як правило, в ігровій формі.
У процесі розвитку медіаграмотності ігрова діяльність набуває
важливого значення. Тому в дошкільному навчальному закладі
розробляються й активно застосовуються ігри з використанням медіа. До
кожної гри педагогам необхідно добирати чи виготовити самостійно
дидактичний матеріал (картинки, предмети-замісники).
У ході виконання комплексу ігрових і творчих завдань, в структуру
яких включаються елементи історії медіа та аналізу медіатекстів, успішно
вирішуються основні завдання медіаосвіти дітей дошкільного віку:
забезпечити підготовку дітей до ефективної взаємодії із сучасним
інформаційним середовищем шляхом формування їх медіакомпетентності, у
процесі формування якої сприяти гармонійному розвитку дошкільника.
Велике значення в реалізації ігрових форм роботи з дошкільниками на
матеріалі медіа мають розвиваючі елементи. Наприклад, ігри на розвиток
уваги засобами та на матеріалі медіа: «Що нового з'явилось в кадрі?», «Що за
чим?», «Фотографія за вікном» інші дозволяють активізувати пізнавальні
інтереси дітей [6].
Активний розвиток фантазії та уяви в процесі медіаосвітніх занять
відіграє важливу роль в розширенні кругозору дітей, дозволяє їм відчути себе
дослідниками, творцями, будить кмітливість, уяву. Залучення дошкільників
до спільного ігрового творчого процесу сприяє самовираженню кожної
дитини, вихованню культури спілкування з творами сучасних медіа. Тому
незалежно від ігрових форм і прийомів, які використовуються при організації
медіаосвітнього заняття, медіапедагогічна діяльність повинна будуватися як
цілісна система, а кожне заняття – мати чітку мету і комплекс педагогічних
завдань.
Сучасний навчально-виховний процес, що протікає в умовах
інформатизації та масової комунікації всіх сфер суспільного життя, вимагає
суттєвого розширення арсеналу засобів навчання.
На заняттях вихователі і музичні керівники використовують технічні
медіазасоби, які можуть передавати зміст предметів і виконувати їх роль.
Об’єкти, які не доступні через їхню дорожнечу або особливості, можна
продемонструвати дітям в ілюстраціях чи діаграмах, звукових документах
або фільмах.
Найбільший інтерес викликають творчо-пошукові та ігрові самостійні
завдання. Дошкільнят дуже захоплює створення власних медіатекстів на
задані або вільні теми. Веселі конкурси та ігри, вікторини, спільні творчі
справи, змагання, придумування забавних історій, складання віршів або
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пісень, розігрування невеликих костюмованих сценок, створення саморобок
та малюнків, самостійна художня діяльність – ці заняття викликають жвавий
інтерес у дітей. У медіаосвітній діяльності дошкільного навчального закладу
набувають поширення ігри-імпровізації, театралізовані, рольові, сюжетнорольові та інші ігрові види діяльності з використанням медіа матеріалу [6].
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, пережити
взаємини одних і тих же персонажів в різних ситуаціях. Пережиті в ігрових
ситуаціях емоції та почуття дозволяють збагатити соціальний досвід дітей,
розвивати впевненість у власних силах, формувати життєву позицію, уміння
відстоювати власну думку.
Презентації для дітей, комп’ютерні ігри, що використовуються в
дошкільному навчальному закладі носять розвиваючий характер. За їх
допомогою можна у цікавій формі оволодівати абеткою, осягнути тайни
лічби, познайомитися з іншими країнами й континентами, вивчити іноземну
мову тощо.
Ілюстрування розповіді вихователя мультимедійною презентацією на
занятті не тільки осучаснює освітньо-виховний процес, але й забезпечує його
якісною й відповідною наочністю.
На заняттях музичні керівники проводять з дітьми шумові ігри,
складають «розповіді та казки без слів» за допомогою музичних інструментів
та матеріалів, що утворюють різні звуки.
З дітьми проводяться: бесіди, дидактичні ігри та ігрові вправи,
спрямовані на знайомство з комп’ютерною технікою.
Важливо добирати такі форми роботи з медіаматеріалами, які сприяють
формуванню естетичного смаку, образного мислення, розумінню медіатекстів
тощо.
Фотографія як один з видів медіа широко використовується в
навчально-виховному процесі дошкільного закладу.
Споглядання фото з близькими, дітьми, із собою викликають різні
емоції. Вони дають можливість дитині побачити різний емоційний стан
близьких дорослих і дітей, порівняти «зображення» із «живими» емоціями,
настроєм. Важливе значення має розвиток у дитини почуття емоційної
прихильності, симпатії до близьких людей, співчуття до їх переживань і
вчинків. Активізація емоційних переживань і відповідні асоціації допомагають дітям більш адекватно сприйняти знімок (сюжет, зображення).
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Особливого значення набувають «сімейні» фотографії при організації
роботи з дітьми в період адаптації. Дитину необхідно оточити позитивними
емоціями, і в цьому якнайкраще допомагають фотографії із зображенням
родини, рідної домівки, улюблених іграшок.
Фото має переваги над іншою наочністю: сучасне; естетичне; близьке;
реалістичне; дає можливість зібрати необхідний сюжет відповідно до
ситуації, теми. Фотографії за участі дітей чи найближчого простору
(прогулянковий майданчик, приміщення групи, друзі) використовуються у
ході дидактичних ігор, на заняттях.
Фотографія, виготовлена вихователем чи дібрана ним, використовується
в навчально-виховному процесі як наочність, дидактичний матеріал.
Повсякденні фото і «постановочні» дозволяють дібрати необхідну
наочність для занять і виховної роботи з дітьми. Вихователі дошкільного
навчального закладу оформлюють добірки фотографій на різну тематику.
Серії фотографій на одну тематику використовуються на заняттях при
складанні сюжетних розповідей, виготовленні коміксів, при організації
дидактичних ігор («Паровозик із картинок», «Будь уважним», «Що зайве?»
інші) .
Батьки можуть створювати фото і відеорепортажі про хід різних
заходів навчально-виховного процесу. Відеоматеріали включаються до
медіатеки дошкільного закладу. Фотографії використовуються при
організації роботи з дітьми та для створення «Сімейного фотоальбому
дитячого садочка» (архів історії існування закладу).
Використання фотографій на заняттях і в повсякденному житті
дозволяє викликати в дітей різні емоції, формувати усвідомлення людських
почуттів, уміння підпорядковувати свої емоції і почуття вольовому
контролю.
Важлива і цікава справа – виготовлення саморобок, особливо за
мотивами улюблених мультфільмів, фільмів, казок тощо. У групових
кімнатах дошкільного навчального закладу необхідно створити місця для
постійних та змінних осередків творчості, де діти мають можливість
зайнятися улюбленою справою за власним бажанням. Продукти творчої
діяльності дітей виставляються на розсуд однолітків і дорослих.
Доцільною стає робота щодо виготовлення фільмів, створених за
допомогою програми Windows Movie Maker. Вихованці виготовляють
ілюстрації (малюнки, аплікації, розмальовки), які скануються вихователем, а
потім монтуються у фільм. Сумісно з вихователем діти підбирають музичний
супровід, відеоефекти. Подібна діяльність вихователів і дітей дозволяє
розв’язати ряд завдань: розвиток творчих здібностей, креативності, емоційної
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та соціальної сфери дитини. Тим більше, що створені фільми можна
використовувати на заняттях, у повсякденному житті, під час роботи з
батьками.
Виготовлення коміксів – особливий і цікавий вид медіаосвітньої
діяльності, організованої в дошкільному навчальному закладі.
«Унікальність коміксу як навчального методу зумовлена його гнучкою
формою, яка відкриває широкий простір для творчості, обмеженою але дуже
експресивною лексикою, цікавим візуальним рядом і чіткими графічними
нормами. Завдяки цьому комікси здатні активізувати глибокі шари розуміння
людини, акцентуючи увагу на культурному архетипі героя» [3, с.9].
Комікси перетворюються на ефективну навчальну методику, коли
дітям цікаво не лише читати, а й створювати їх. В такому випадку вони
виступають зручною формою комунікації та відкривають якісно новий підхід
до роботи з інформацією.
Переважна більшість людей вважають комікси розважальною
літературою. Але останнім часом вони стають визнаним видом мистецтва та
літератури, тому все частіше використовуються у навчанні.
«Новітні дослідження свідчать про те, що комікси та графічні романи
не тільки мотивують, але й підтримують тих, хто навчається читання,
покращують навички тих, хто вміє читати й є високоефективними під час
викладання «об’ємного» матеріалу в таких сферах як наука і
суспільствознавство» [3, с.10].
У коміксах діти вчаться малювати, зокрема обличчя, і в такий спосіб
передавати головне повідомлення без слів (емоції, рухи тіла, наміри людини).
Вони мають тренуватися створювати кадри для своєї історії. Малювання
коміксів дітьми дозволяє розвивати в них просторові уявлення, абстрактне та
логічне мислення. Самостійна робота дітей виявляє внутрішній потенціал
дітей, їхні інтереси, прагнення .
На початку, переглядаючи комікси, дітям пропонується визначити,
яким чином картинки відображають події. Цікавою для дітей, успішною і
результативною є робота щодо показу пантоміми зображених подій. Таким
чином дитина, «занурюючись» у комікс, може відчути і зрозуміти події,
емоції, характери персонажів тощо. Після цього можна повторити цю ж
пантоміму, але при цьому додати звуковий супровід і обговорити з дитиною
події, зображені в коміксі. Візуальне сприйняття при цьому змінюється і в
подальшому дитина самостійно може створювати власні комікси.
Традиційна робота дітей із серією сюжетних картинок (при складанні
розповідей, переказі) урізноманітнюється дослідно-пошуковими завданнями:
склади кадри за порядком; знайди, чого не вистачає; домалюй відсутні
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деталі; намалюй наступні події; виклади зображення головного героя у
відповідні кадри тощо.
Виготовлення коміксів стає важливим аспектом інтеграції дошкільного
навчального закладу і родини. Залучення батьків до малювання коміксів на
задану тему («Один день із життя моєї дитини», «Казка для малюка», «Моє
місто найкраще» інші) пробуджує внутрішній потенціал «батьківства» («не
бути гіршим за інших»), сприяє організації сумісної творчої справи,
оптимально розв’язувати питання сімейного дозвілля.
Малювання коміксів має позитивний вплив на дитину через те, що під
час їх виготовлення створюється:
• атмосфера самодіяльності і творчості;
• можливість реалізувати свої потреби в художньо-творчій діяльності;
• наочність результатів своєї діяльності;
• загальна захопленість і доброзичливість
Залучення дітей до різних медіа розкриває широке поле для розв’язання
освітніх і виховних завдань. Працюючи в дидактичному медіасередовищі,
дитина зацікавлена як в результатах діяльності, так і в самій діяльності.
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.
Робота зі створення газети покликана перш за все ознайомити дітей з
видавничим процесом, але як показує практика, виготовлення стінної газети
за допомогою олівців і наклеюваних картинок дуже скоро стає нецікавою ні
дітям, ні тим більше педагогам. Проте використання в роботі комп’ютерних
технологій,
власноруч
створених
фотографій,
малюнків
значно
урізноманітнює цей процес. При виготовлені газети за допомогою
комп’ютерних програм й педагоги удосконалюють свою професійну
компетентність, діти мають змогу оволодівати окремими способами роботи
на комп’ютері, підвищують рівень ІК-компетентності.
Важливо, щоб задум кожного конкретного ігрового медіаосвітнього
заняття чи інтеграція медіаосвітніх завдань у традиційний навчальновиховний 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
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обстановки, щира зацікавленість педагога в спілкуванні с дитячим
колективом і світом медіа [6].
Висновок. Медіа – невичерпне джерело для всебічного розвитку
дитини. Як ми бачимо, медіа стають комплексним засобом освоєння дитиною
навколишнього світу, а медіаосвіта – основою формування нового типу
культури особистості.
Медіазаняття вигідно відрізняються від традиційних форм навчальновиховного процесу атмосферою самодіяльності й творчості, наочністю
результатів виконуваної діяльності, можливістю реалізовувати творчі
потреби, загальною захопленістю і доброзичливістю.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці та
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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процесс дошкольного учебного учреждения.
В статье рассматриваются вопросы медиаобразования детей
дошкольного возраста и его интеграции в учебно-воспитательный процесс
дошкольного учебного учреждения.
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Валентина Колісник
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ
Анотація. Стаття містить матеріали з досвіду роботи завідувача ЛДНЗ № 6
щодо організаційної роботи з кадрами та управління розвитком дошкільного
закладу по впровадженню медіаосвіти в роботу ДНЗ з метою пропаганди
соціально-педагогічної грамотності усіх учасників навчально-виховного
процесу з питань формування культури здоров’я. Представлено систему
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роботи педагогічного колективу з впровадження пріоритетного напрямку по
вихованню фізично, психічно, духовно та соціально здорової дитини
«Гартуємо тіло і душу» як учасника дослідницько-експериментальної роботи
регіонального рівня при КВНЗ «Харківська академія безперервної освіти»
(2013-2018 рр.)
Медіаосвіта (медіаграмотність)
як новий напрям у дошкільній педагогіці
Мас-медіа сьогодні представляють собою систему неформальної освіти і
вельми істотно впливають на засвоєння людьми різного віку широкого
спектру соціальних норм, на формування ціннісних орієнтирів особистості.
Найбільш гостро проблема місця і ролі засобів масової комунікації
стоїть по відношенню до дітей та підлітків.
Неповнолітня аудиторія щорічно проводить все більше часу в контакті з
різними екранними медіа. Сучасні діти витрачають більше часу на день на
спілкування з медіа: перегляд телепередач, фільмів, тощо, аніж на читання
друкованих текстів.
Кожні 15 хвилин глядач телебачення бачить на екрані акт агресії,
насильства або еротичну сцену. Відео і телеменю дітей досить одноманітно:
бойовики, трилери, еротика. Герої фільмів, які зазвичай, мешкають поза
домом, жадібно поглинаються дітьми, а цілі й мотиви їх вчинків дуже далекі
від тих, що притаманні сім’янинові. Такі цінності, як дружба, справедливість,
честь і гідність, представлені зовсім слабко.
Наше телебачення на всіх каналах м’яко кажучи, демонструє в будь-якій
час передачі, рекламні ролики, художні фільми, які перекручують, ламають
податливу психіку дитини і формують людину холодну й агресивну.
Пристрасть дітей до телебачення, комп’ютера веде до втрати творчих
здібностей та їх здоров’я. незалежно від політичного ладу, людина не
підготовлена до сприйняття інформації в різних її видах, не може повноцінно
її зрозуміти й аналізувати, не в силах протистояти маніпулятивним впливом
медіа, не здатна до самостійного вираження своїх думок і почуттів з приводу
прочитаного, побаченого, почутою.
Дитина не в змозі самостійно відразу розібратися у всьому потоці
інформації, навчатися критично мислити стосовно медіа текстів.
Головні ризики впливу медіа на дітей це є такі:
 Викривлення образу світу, моделювання агресії, криміналізованих
стосунків.
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 Насадження нездорового образу життя (дитячий пивний алкоголізм,
паління).
 Рання сексуалізація дітей.
 Ожиріння і надлишкова вага, гіподинамія.
 Гальмування когнітивного психічного розвитку дитини.
Необхідність розвитку медіа грамотності саме в дошкільному віці
зумовлена декільками факторами.
По-перше – дошкільний вік є найважливішим періодом для
інтелектуального розвитку дитини.
По-друге – сучасна дитина до моменту вступу до школи набуває, як
правило, досить значний аудіовізуальний досвід: активно спілкується з
телевізійною, комп’ютерною відео й звукозаписувальною технікою, володіє
навичками спілкування з мобільним телефоном.
По-третє – діти, що стикаються з постійно зростаючим потоком
інформації (виховної, навчальної, медійної) відчувають значні труднощі,
коли їм необхідно проявити пошукові навички самостійно, критично оцінити
отриману інформацію, проявляючи не тільки інтелектуальну й пізнавальну
активність, але й особистісну суб’єктивну позицію, творчу індивідуальність.
У концепції впровадження медіаосвіти в Україні визначено, що
«медіаосвіта дошкільна» є принципово інтегрованою і спрямована на
балансовий естетичний та інтелектуальний розвиток особистості дитини
(включаючи різні форми інтелекту, зокрема емоційний, соціальний і
практичний інтелект).
Забезпечує її захист від агресивного медіа середовища (у т.ч. від
інформаційного «сміття», невідповідних віковим можливостям психіки
дитини інформаційних впливів, зокрема продукції, що містить елементи
насильства, жахів, еротики), уміння орієнтуватись обирати і використовувати
адаптовану відповідно до вікових норм медіа продукцію.
Педагогічних працівників дошкільного закладу необхідно підготувати
для результативного впровадження освітніх інновацій, для чого слід
підвищити рівень їхньої медіакомпетентності, яка полягає в сукупності
мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню,
використанню та передаванню медіатекстів різних форм, жанрів, а також
аналізові складних процесів функціонування медіа в суспільстві, зокрема
їхніх можливостей для створення єдиного здоров’яформуючого та
здоров’язберігаючого середовища для дітей.
Переконані, що впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес
треба починати з дошкільних навчальних закладів. Таке запровадження
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сприятиме розв’язанню проблеми підготовки дитини до безпечного
спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації, а це у свою
чергу дозволить, по-перше, захистити дітей від потенційно шкідливих
ефектів медіа, що призведе до збереження їхнього здоров’я, а, по-друге,
виховати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої
інтереси, використовуючи засоби масової комунікації.
В епоху становлення інформаційного суспільства в Україні науковометодичні засади впровадження медіаосвіти для дошкільної освіти як першої
освітньої ланки пов’язані з набуттям знань щодо пошуку, засвоєння,
застосування необхідної інформації, зокрема медіа-інформації, адекватного
сприймання, критичного осмислення, звільнення від непотрібної інформації
та творчого підходу до різноформатної медіапродукції.
Таким чином, потреба практичної реалізації основоположних засад
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні та подолання перешкод на
шляху досягнення висунутих завдань зумовили доцільність вивчення
науково-методичних засад впровадження медіаосвіти в систему роботи
педагогічного колективу Лозівського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) № 6 «Посмішка», який активно працює в цьому напрямі за
власною програмою формування культури здоров’я дошкільників засобами
медіаосвіти за кількома напрямами: робота з педагогами, дітьми та їхніми
батьками.
Окреслено шляхи впровадження медіаосвіти в систему роботи ЛДНЗ №
6.
Ми ознайомлюємо педагогів, дітей, їхніх батьків із теоретичними
засадами, з правовими нормами функціонування різних видів мас-медіа в
Україні та за її межами за таким алгоритмом:

Аналіз розвитку педагогічної ситуації
і формування проблем.

Вироблення ідей у межах певної системи цінностей і підходів,
які сприятимуть розв’язанню проблеми.

Побудова моделі бажаного педагогічного об’єкта відповідно
до провідних ідей і цінностей.
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Формування припущень про способи досягнення мети;
варіанти поетапної діяльності;
установлення критеріїв оцінки результатів.

Реалізація завдань при неперервній діагностиці,
аналізі та корекції діяльності.

Узагальнення результатів, визначення елементів педагогічного досвіду, в рамках
моделі, його популяризація серед
педагогічної громадськості.

Нормативно-правова база
Нормативно-правовою базою здійснення дослідно-експериментальної
роботи в ЛДНЗ № 6 «Посмішка» є:

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схваленої
постановою Президії Національної академії педагогічних наук
України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);

Програма виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років
«Дитина»;

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (із змінами);

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний
заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 № 114, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 13.05.2002 за № 428/6716 (із змінами);

Рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації від 06.09.2013;

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи в Харківській області на базі загальноосвітніх навчальних
закладів і надання їм статусу експериментальних навчальних
закладів регіонального рівня» (№ 700 від 22.11.2013);
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Програма дослідно-експериментальної роботи «науково-методичні
засади впровадження медіаосвіти в систему роботи навчальних
закладів Харківської області» (2012-2018 рр.), затверджена вченою
радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол
№ 2 від 15.03.2012.
Отже, застосування елементів медіаосвіти як комплексного методу до
розв’язання проблем формування здоров’я передбачає використання таких
методів: дослідницьких, експериментальних, пошукових, діяльність у
співпраці та спрямування на розв’язання цілого комплексу завдань,
пов’язаних з оптимізацією навчально-виховного процесу ДНЗ.
При цьому важливим є той факт, що результат і якість колективної
роботи залежить від усього колективу в цілому і від кожного педагога
окремо.
Поява в методичному полі нових понять: медіапедагогіка, медіаосвіта,
медіадидактика та інших, до складу яких входить слово «медіа», – свідчить
про інноваційні освітні процеси, що обумовлені суспільною потребою, це –
«комплексні процеси створення, впровадження, поширення інновацій і зміни
освітнього середовища, у якому здійснюється їх життєвий цикл.
Слід наголосити, що на сучасному етапі в Україні гостро постало
питання медіаосвіти, адже саме від якості отримуваної інформації залежить
наше майбутнє, у тому числі й майбутнє нашої держави. У результаті
демократичних змін у суспільстві докорінно змінилися економічна та
політична системи України, переосмислено базові цінності. Разом із
дорослими перебувають у цих мінливих умовах і діти. Більшість відповідей
на питання, що виникають, батьки знаходять у засобах масової інформації:
найчастіше – шляхом прочитання різних видань, перегляду телепередач чи
обговорення на форумах, батьківських сторінках в Інтернеті. Діти теж
отримують як корисну, так і шкідливу інформації під час фонового перегляду
телепередач, безконтрольної гри на комп’ютері тощо, хоча ми можемо
використовувати і радіо, Інтернет, і телебачення, і періодику не тільки для
пізнання нового, а і як спосіб організації дозвілля дітей. Медіа допомагають
нам дізнатися про потреби, інтереси дітей, допомагають дорослим краще
зрозуміти їх.
Загальновідомо, що в сучасному суспільстві більшу частину інформації
людина отримує за допомогою як традиційних (друкованих видань, радіо,
кіно, телебачення), так і новітніх (комп’ютерно-опосередкованого
спілкування, Інтернет, мобільних телефонів) засобів масової комунікації.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребує
негайної підготовки особистості до вмілого, а головне – безпечного
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користування ними. Завдяки впровадженню медіаосвіти як інноваційної
педагогічної технології ми можемо отримати знання про механізми
маніпулювання психікою людини, що дозволить протистояти незаконним
вторгненням у її підсвідомість, а отже, і захистити себе таким чином.
Потрібно вчити і дітей, і дорослих медіаграмотно опрацьовувати інформацію,
а не забороняти її. Слід також підготувати аудиторію медіа для критичного
сприйняття медіаповідомлень, для самовираження через засоби медіа,
навчити її підтримувати єдине здоров’яформуюче та здоров’язберігаюче
середовище.
Ураховуючи, що медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована
на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа,
визначено основні її завдання:

навчити дитину бачити світ у всіх його барвах;

навчити кожну людину сприймати, переробляти, розуміти
інформацію, що передається каналами ЗМІ (у широкому
тлумаченні), усвідомлюючи насідки її впливу на психіку;

розвивати критичне мислення, уміння розуміти прихований смисл
повідомлень;

навчити протистояти маніпулюванню свідомістю індивіда з боку
ЗМІ;

виховувати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно
задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової
комунікації, опанував способами спілкування на основі
невербальних форм комунікації;

формувати вміння знаходити, готувати, передавати і приймати
необхідну інформацію з використанням різноманітних технічних
засобів (комп’ютери, модеми, факси, мультимедіа) і сучасних
інформаційних технологій.
Вивчивши наукові джерела з питань медіаосвіти, ми визначили сім
причин актуальності медіаосвіти в сучасному світі. Це:

високий рівень споживання мас-медіа та насиченість сучасного
суспільства їх продуктами;

ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість
аудиторії;

швидке зростання кількості медійної інформації, посилення
механізмів управління нею та її розповсюдження;

інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси;
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зростання значущості візуальної комунікації та інформації в усіх
галузях;

необхідність навчання дітей з орієнтацією відповідно до сучасних
вимог, які висуває суспільство;

пришвидшення національних і міжнародних процесів приватизації
інформації, що споживається;

«пожовтіння» мас-медіа та зниження загального рівня медійної
продукції, які, як зворотну реакцію, викликають до життя потребу
в освітніх технологіях, спрямованих на формування медіаінформаційної грамотності населення.
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується
інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас,
на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань
науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього
періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і
засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи,
орієнтованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної
філософії освіти.
Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання
здорової, компетентної особистості є її визначальними пріоритетами.
Швидкість, із якою змінюються соціальні вимоги, зумовлює пошук нових
інструментів для управління дошкільним навчальним закладом, планування
освітньої діяльності, перебудови алгоритму налагодження стосунків між
керівником і підлеглим, між педагогами і дітьми, між педагогами і батьками,
а також для розвитку навчання та виховання дітей. Завдання непрості й
реалізувати їх за один рік, звісно, неможливо.
Інноваційні процеси, які відбуваються в освіті, стали ознакою нашого
навчального закладу, так як заклад працює в режимі розвитку.
Звичайно, у кожного педагогічного колективу завдання індивідуальні,
спрямовані на розв’язання конкретних питань діяльності дошкільного
закладу. Однак є загальні завдання, що стосуються всіх, – це формування
фізично, психічно здорової особистості. Тому колектив Лозівського
дошкільного навчального закладу (ясла-сад) № 6 «Посмішка» Лозівської
міської ради Харківської області визначив шляхи та засоби реалізації
поставлених перед ним завдань та свій напрям роботи в умовах дослідноекспериментальної діяльності.
Пріоритетним завданням педагогічного колективу протягом багатьох
років є виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного
здоров’я і здоров’я тих, хто її оточує, як найвищої індивідуальної і соціальної
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цінності. Тому для педагогічного колективу ЛДНЗ № 6 завжди є актуальним
пошук нових здоров’яформуючих, здоров’язберігаючих форм виховання та
навчання, спрямованих на гармонійний розвиток кожної дитини.
Переосмислення підходів до розвитку та виховання дошкільників створює
об’єктивні передумови необхідності змін у свідомості педагогівдошкільників, упровадження нових педагогічних технологій, інноваційних
підходів до розв’язання проблем фізичного виховання, змін у ставленні до
власного способу життя. Тобто виникла потреба цілеспрямованої реалізації
людини в сучасних умовах. Рушійним фактором у розв’язанні цього питання
є перехід до адаптивної управлінської системи, яка містить збалансованість
інтересів усіх учасників і підструктур навчально-виховного процесу, робота
над яким в колективі розпочалася ще 2011 року. Це дало змогу створити
передумови для розробки та практичної апробації власної організаційноструктурної моделі навчально-виховного процесу в ЛДНЗ № 6 як закладу
культури здоров’я, яка побудована за принципом трикомпонентності. Ця
модель складається з трьох базових компонентів: педагогічний колектив,
вихованці та батьківська громада. У розробленій моделі висвітлюються
основні напрями діяльності, за якими відбувається процес створення єдиного
здоров’яформуючого та здоров’язберігаючого середовища для формування
навичок здоров’язберігаючої компетентності як складової життєвої
компетентності на основі комплексного підходу до організації роботи з
фізичного виховання.
Досвід роботи колективу Лозівського дошкільного навчального
закладу (ясла-сад) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради Харківської
області з питань зміцнення здоров’я дітей висвітлений завідувачем
Колісник В. П. у трьох методичних посібниках «Адаптивна система
управління в реалізації здоров’яформуючої моделі» (Лозова, 2011 р.),
«Проектний підхід як складова управління на шляху реалізації
здоров’язбережувальних технологій «Проектуємо, досліджуємо, пізнаємо»
(Лозова, 2013 р.), презентований на XVIII Харківській обласній педагогічній
виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій та посібник «Формування
культури здоров’я дошкільників засобами медіаосвіти як новий напрям
управлінської діяльності», 2015 рік. Всі посібники дипломовані Дипломами І
ступеня на обласних виставках-ярмарку педагогічних ідей та технологій.
Ураховуючи, що колектив «Посмішки» ніколи не зупиняється на
досягнутому і здатний вбачати різницю між застарілими організаційнопедагогічними умовами діяльності дошкільного закладу і новим соціальним
замовленням на якісну сучасну дошкільну освіту, 2013 року прийнято
рішення щодо участі в дослідно-експериментальній роботи регіонального
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рівня «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківській області» при
Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія
неперервної освіти» за темою «Формування культури здоров’я дошкільників
засобами медіаосвіти». Цю тему обрано, оскільки педагоги закладу
вважають, що саме впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес
та формування медіаграмотності кожної людини сприятиме більш сучасному
розв’язанню здоров’яформуючих завдань.
22 жовтня 2015 року – став лауреатом та дипломантом VII
Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2015» в м. Київ.

Медіаосвіта педагогічних працівників ДНЗ
Однією з важливих умов упровадження медіаосвіти в Україні є
забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання
медіаосвітніх проблем і суперечностей, що потребує підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, зокрема дошкільного закладу, зорієнтованого на
випереджувальне ознайомлення з медіаосвітніми інноваціями.
Важливим моментом у роботі керівника є мотивація діяльності
педагогів, стимулювання їх професійно-педагогічної роботи, спрямованої на
підвищення якості навчання й виховання дітей. З цією метою визначено
декілька шляхів посилення мотивації діяльності педагога:
1) створення сприятливих умов для задоволення актуальних
матеріальних потреб педагогів;
2) забезпечення найважливіших соціальних потреб у спілкуванні,
повазі, визнанні, увазі, досягненні успіхів;
3) створення умов для творчості, особистісного зростання,
самоактуалізації педагога як неповторної індивідуальності.
На створення сприятливого клімату в педагогічному колективі закладу
впливають такі складові ефективної управлінської діяльності, як уміння
керівника залучати педагогів до планування управлінської діяльності;
надання педагогам самостійності в роботі; надання педагогам своєчасної
кваліфікованої допомоги; вияв педагогічної майстерності; об’єктивне,
доброзичливе оцінювання діяльності; бачення більше позитивного, ніж
негативного; уміле сприяння розв’язанню конфліктних ситуацій; створення
творчої, ділової атмосфери, комфортного психологічного настрою в
колективі; турбування про задоволення найважливіших потреб усіх
учасників навчально-виховного процесу; об’єктивне ставлення до всіх;
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моделювання стилів спілкування керівництва; виявлення етичної та
соціально-комунікативної культури; бачення в кожному унікальної,
неповторної особистості тощо.
Під час навчання й самоосвіти вихователі набували:

уміння визначати місце медіа в навчально-виховному процесі;

педагогічну майстерність щодо використання медіапродукції при
проведенні занять та дозвіллі вихованців;

уміння об’єктивно аналізувати та доречно застосовувати
медіаінформацію;

педагогічну майстерність щодо створення медіазасобами
безпечного освітнього середовища.
Із метою формування медіа-інформаційної грамотності педагогів закладу
проводиться низка методичних заходів щодо впровадження медіаосвіти та
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньо-виховний процес.
Це дозволяє вихователям доречно використовувати медіа та ІКТ в організації
навчально-виховного процесу; ефективно впроваджувати елементи
медіаосвіти в навчально-виховну роботу з дошкільниками.
З огляду на це методична служба детально проаналізувала рівень
використання ІКТ у дошкільному навчальному закладі, що дало змогу
виявити основні проблеми, які потребували розв’язання, як-от:
 недостатній рівень ІК-компетентності педагогів;
 низький рівень використання ІКТ в освітньому процесі педагогами;
 недостатньо сформовані навички роботи із програмами загального
призначення;
 низький рівень участі вихователів у дистанційних конкурсах та
труднощі під час дистанційного навчання.
Тож адміністрація дошкільного закладу розробила комплексну програму
комп’ютеризації закладу та визначила основні напрями поетапного
впровадження ІКТ, зокрема:
 створення інформаційно-методичного середовища (придбання
комп’ютерів, ноутбука, принтера, сканера; об’єднання комп’ютерів
дошкільного навчального закладу в локальну мережу та
підключення до Інтернету);
 створення системи консультативної методичної підтримки педагогів
з метою підвищення їхньої комп’ютерної грамотності;
 пошук, апробація і застосування електронних освітніх програм для
педагогів;
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 створення банку комп’ютерних навчальних програм, мультимедійних
дидактичних і методичних матеріалів із питань використання ІКТ у
роботі дитсадка.
 упровадження ІКТ в освітню роботу з дітьми;
 створення і ведення сайту дошкільного навчального закладу.
Адміністрація закладу, прагнучи реалізувати державні вимоги та
виходячи з різного рівня прийняття та розуміння педагогами значущості
інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі, виокремила кілька
груп вихователів, і відповідно використовує різні форми підвищення їхньої
кваліфікації: тижні педагогічної майстерності, майстер-класи, навчальні й
тематичні семінари, роботу в парі.
Із педагогами проведено низку методичних заходів (рис. 1), зокрема:
 консультації
(ІКТ
як
інструмент
педагогічної
діяльності;
дошкільник
і
комп’ютер;
профілактика
стомлюваності при роботі за
комп’ютером);
 семінари-практикуми
(«Інформатика та інформація»;
«Основні пристрої апаратної
інформаційної системи»; «Ази
Microsoft
Word»;
Рис. 1. Навчання вихователів
«Ознайомлення з програмою
Microsoft PowerPoint»; «Прикладні можливості Microsoft Excel»);
 педагогічний ринг «Мандрівка країною ІКТ».
Це дозволило ширше використовувати ІКТ: не тільки під час
підготовки та проведення занять, а і в методичній роботі з педагогами та
батьками. Мультимедійні презентації використовуємо як засіб подання
інформації на педагогічних радах, консультаціях, при атестації педагогів, на
батьківських зборах.
Набуття медіа-інформаційної грамотності педагогами дозволило їм
розробити мультимедійні дидактичні матеріали за напрямом «Навчання дітей
дбайливого ставлення до власного здоров’я через медіа», серед яких «Гімнастика
після денного сну», «Гімнастика для очей», конспекти «Заняття ОБЖ та
валеології», «Фізкультурних занять», презентації використання «Кольоротерапії,
арттерапії, казкотерапії, сміхотерапії».
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Перед проведенням занять циклу «Радіо і музика», спочатку
підвищуємо компетентність педагогів і батьків, пояснюючи вплив музики на
психічний і емоційний стан людини, аналізуємо, яку музику слухають
дошкільники.
Батьківська медіаосвіта – потреба сучасності
XXI століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного
суспільства, у якому якість людського розвитку, рівень освіченості й
культури всього населення набувають вирішального значення для
економічного і соціального поступу держави.
Із метою реалізації медіаосвітніх завдань, окреслених у Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні, у «Посмішці» розпочали впроваджувати
різноманітні форми роботи з батьками, які дозволяють вихователям самим
вивчати основи медіаграмотності, здійснювати медіапросвітницьку діяльність і
серед батьків, адже й від них також залежатиме майбутнє ЗДОРОВОГО,
незаангажованого, розвиненого суспільства. Працівники дошкільної освіти
повинні закладати основи медіаграмотності в дітей, проводити роз’яснювальну
роботу з їхніми батьками, щоб об’єднати зусилля для формування культури
здоров’я у вихованців, оскільки здорове суспільство можливе лише за
здорового населення.
Для цього створено клуб активного батьківства «Краса та здоров’я»,
метою якого є забезпечення комплексного розв’язання оздоровчих, освітніх,
виховних завдань за допомогою медіазасобів, формування мотиваційної
установки на здоровий та активний спосіб життя педагогів, дітей та їхніх
батьків, популяризація здорового способу життя засобами медіа, формування
в батьків культури батьківства, а також реалізація проекту «Здорова дитина –
багатство країни» (2012-2017 рр.). За моделлю роботи цього клубу з
формування здоров’язбережувальних функцій особистості передбачено
ознайомити
батьків
із
різноманітними
формами
роботи,
що
забезпечуватимуть оптимальну рухову активність дітей, із заходами,
спрямованими на забезпечення здорового способу життя, правильного
харчування тощо. Крім того, модель окреслює й види діяльності вихователів,
форми і засоби, що сприятимуть формуванню культури здоров’я у
вихованців.
Батькам презентується Концепція впровадження медіаосвіти в Україні,
медіаресурси, які можна використовувати для формування культури здоров’я
у дітей, розкриваються умови використання медіаресурсів на заняттях, у
дозвіллєвій діяльності. Пропонуються твори, мультфільми, фільми, які
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доцільно подивитися разом із дітьми (спільний перегляд) стосовно питань
збереження здоров’я.
Для батьків під час засідань клубу проводяться круглі столи,
наприклад, за темою «Телебачення і комп’ютер у житті малюків», під час
яких акцентується увага на тому, що дошкільне дитинство – початковий етап
розвитку комп’ютерної грамотності, який потребує збагачення дитячого
досвіду взаємодії з комп'ютером на основі варіативності та цілісності, знання
й аналізу медіаресурсів за змістом і спрямованістю, що дозволить створити
безпечне інформаційне середовище для дитини.
Вихователями також готуються поради батькам, наприклад, як
подолати негативний вплив екранних медіа на дитину.

Організація роботи з навчання дітей дбайливому ставлення
до власного здоров’я
Сучасний
комп’ютер
поєднує
можливості
телевізора,
відеомагнітофона, книги, калькулятора, телефону. Для дитини він і захоплива
іграшка, і водночас її рівноправний партнер, здатний дуже тонко реагувати
на її запити, чого часом так бракує дитині. Тож важливо докласти максимум
зусиль, щоб сформувати в дошкільнят правильне ставлення до використання
комп’ютера, пояснити, що він може допомогти знайти потрібну інформацію,
виконати рутинну роботу, зробити яскраву ілюстрацію, організувати дозвілля
тощо.
Навчити дошкільнят виконувати й розробляти елементарні алгоритми –
одне з важливих завдань у навчанні їх основ комп’ютерної грамоти.
Завважимо: діти досить легко засвоюють і виконують алгоритми, оскільки
постійно стикаються з ними в повсякденному житті. Щоб розширити освітній
простір вихованців, разом з учителями початкових класів організовуємо
екскурсії до комп’ютерного класу школи, де діти ознайомлюються з
комп’ютерною технікою та її призначенням. Причому екскурсії проводять
учні старших класів – випускники нашого дитячого садка, що викликає у
малечі великий інтерес і бажання й самим освоїти цікаву машину.
Приділяємо велику увагу дотриманню санітарно-гігієнічних вимог,
вивченню з дітьми основних правил техніки безпеки під час роботи за
комп’ютером, формуванню в них навичок гігієни зору та профілактики
порушень постави.
Формуванню навичок роботи з комп’ютером сприяє робота в
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текстовому (робота з клавіатурою) і графічному (робота з мишею)
редакторах, заняття з калькулятором, комп’ютерні програми та ігри (рис. 2).
Використані мультимедійного обладнання (проректора, комп'ютерів,
Інтернету) створює інтерес та підвищує мотивацію для засвоєння нового
матеріалу.

Для підтримання інтересу наших вихованців добираємо програми
ігрового характеру з елементами казки і
мультиплікації.
Успішне
виконання
завдань заохочуємо бонусами, балами. У
старших групах практикуємо проведення
занять із тематикою про професії пов'язані
з телебаченням, журналістикою, кіно.
Актуальна і корисна тема «Безпека та
етика поведінки в Інтернеті» дала свої
очікуванні результати. Вихователі Шмид
С.М, та Божко Л.М. на занятті з дітьми
розкрили правила поведінки в Інтернеті та
Рис. 2. Формування навичок
пояснили можливі ризики. Діти із
роботи з комп’ютером
задоволенням слухали і розповідали
основні правила безпечного використання
Інтернету, про ризики для здоров’я. Перед цим вони мали змогу висловити
свої думки про здоров’я, що вони під ним розуміють, як цінують своє
здоров’я, пояснють, що треба робити, щоб бути здоровим.
Однією із цікавих форм роботи на заняттях є аналіз дітьми
різноманітних зображень: «Поясніть, як ви розумієте ці зображення».
Намагаємося дати дітям знання про різні види відеокліпів, спонукаємо їх до
аналізу мови музичного медіатексту, розширюємо знання дітей про улюблені
пісні, їх виконавців.
З’ясовуємо уподобання вихованців щодо перегляду мультфільмів.
Пропонуємо обґрунтувати вибір мультфільмів, чому той чи інший герой є
найулюбленішим, що цінують дошкільники у цих героїв.
Найулюбленішим проявів до комп'ютера є комп'ютерні та відеоігри.
Майже всі наші діти дошкільного віку мають самостійні навички
комп'ютерних ігор. Наша мета – довести до свідомості дітей обмеженість в
часі під час його захоплення і розпізнавати види ігор.
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Проведення системної роботи дозволяє говорити про певні результати:
 Подолано в дітей психологічний бар’єр щодо роботи з
комп’ютером.
 Вихованці дотримуються правил технік безпеки під час роботи з
комп’ютером.
 Діти правильно вживають терміни та назви основних і
периферійних пристроїв комп’ютера.
 Уміють керувати курсором, орієнтуються на площині екрана
монітора, уявляють різні просторові положення об’єкта,
співвідносять рух об’єкта на екрані монітора з роботою миші.
 Діти вміють приймати та ставити навчально-пізнавальні завдання,
працювати за алгоритмами, контролюють хід роботи, оцінюють
результати власної діяльності.
 Визначають геометричні фігури, кількість предметів.
 Знаходять закономірності у розміщенні предметів та фігур.
 Створюють на екрані монітора прості малюнки.
 Складають різні слова з відомих літер на основі позначок
клавіатури, читають слова, розв’язують логічні ситуативні завдання.
Медіаосвіта вихованців нашого дошкільного закладу здійснюється на
підставі розвитку мотивацій щодо занять фізкультурою, догляду за тілом,
використання власних, значущих зусиль для підтримки власного здоров’я та
здорового способу життя.
Навчання дітей дбайливому ставленню до себе з використанням медіа
проводиться засобами ранкової гімнастики, фізкультхвилинками, імунної та
психо гімнастик, занять, кольоро, арт, казко, сміхотерапій, оздоровчих та
релаксаційних хвилинок, повчальних мультфільмів, клубу активного
батьківсьва «Краса та здоров’я».
Використана медіа продукція займає ведуче, пріоритетне, повчальне
місце у навчально-виховному процесі нашого педагогічного колективу на
сьогодні. Відеофіззаняття, гімнастика для очей, сам собі режисер,
артикуляційна гімнастика, відеорелакс та психологічні розвантаження,
динамічні ігри з аудіо супроводом, відео рухавки, комплекси рухової
гімнастики із засобами медіаосвіти, відео заняття «Танцювальна ритміка»,
відео, аудіо оздоровчі мініатюри «Fly», родинні посиденьки «Слухаймо,
дивимось разом», усні журнали з відео презентаціями «Бережімо
психологічне здоров’я дитини» і це далеко не весь перелік розроблених та
використаних в роботі з дітьми фізкультурно0оздоровчих видів діяльності з
використанням медіа.
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Тобто, відповідно до освітньої лінії Базового компоненту «Особистість
дитини» змістові домінанти в роботі з дітьми для наших педагогів є
ключовими і їх педагогічній діяльності. А саме, це здоров’я та фізичний
розвиток, безпека життєдіяльності, здоров’я та хвороба, гігієна
життєдіяльності, рухова активність та саморегуляція, здоров’язбережувальна
компетенція, само ставлення, самосвідомість, особістісно-оцінна компетенція
тощо, на все це і спрямовується використання медіа технологій.
Колектив Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-сад) № 6
«Посмішка» Лозівської міської ради Харківської області – це завжди
успішний, творчий, згуртований колектив, який в системі прикладає
максимум зусиль та завжди досягає максимум ефективності в усіх видах
діяльності.
Навчальним закладом розроблена та впроваджується програма
формування культури здоров’я засобами медіаосвіти. Одним із пріоритетів
закладу є забезпечення обізнаності учасників навчально-виховного процесу
щодо споживання інформації та формування в них навичок захисту від її
можливого негативного впливу.
Педагоги закладу постійно висвітлюють це питання в засобах масової
інформації, серед батьківської громадськості. Батьки із задоволенням
сприймають залучення дітей до медіаосвіти, тому що розуміють важливість
підготовки дитини до повноцінного життя в сучасному медіазованому
суспільстві.
Шляхи подальшого удосконалення
«Узагальнюємо, аналізуємо, окреслюємо перспективи»
На підставі проведеного анкетування можемо дійти висновку, що при
визначенні рейтингу цінностей 90% опитаних дорослих (вихователів,
батьків) віддали перевагу здоров’ю, 70% – щасливому сімейному життю, а
52% – цінності виховання дитини.
Стратегічними цілями подальшої роботи є:
1. Облаштування
медіакімнати
«Здоров’ячок»
з
сучасним
фізкультурним обладнанням та ігровими модулями
2. Створення умов для формування культури здоров’я дошкільників
засобами медіаосвіти.
3. Продовжити поетапний перехід до нового рівня освітнього процесу,
орієнтованого на інноваційну діяльність, якість дошкільної освіти.
4. Формування команди педагогів, здатних до реалізації освітньоорієнтованої освіти дошкільників.
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5. Забезпечення сприятливих умов для професійного зростання
педагогів закладу.
6. Оновлення взаємодії з родиною на рівні змісту та форм роботи.
7. Широке використання ІКТ і засобів медіа в освітньому процесі.
8. Захист профільного спрямування освітнього процесу ДНЗ (етап
узагальнення).
Надалі плануємо:
 Застосовувати нові форми і засоби адекватно до готовності всіх
учасників навчально-виховного процесу до інноваційної
діяльності.
 Змістити
акценти
пріоритетності
та
осучаснення
здоров’язберігаючих технологій.
 Ширше використовувати для пропаганди здорового способу
життя, медіа та інформаційної грамотності учасників навчальновиховного процесу сайт дошкільного навчального закладу.
 Удосконалювати роботу щодо інтеграції медіаосвітніх процесів.
 Вибудувати за допомогою засобів медіа освітній маршрут як
ефективний шлях до успішного майбутнього.
 Створити на базі дошкільного навчального закладу Клуб розвитку
дитини і родини.
Педагогічний колектив ЛДНЗ № 6 за пріоритетні визначає такі
завдання:
1. Утримання передових позицій рейтингу закладу в освітній галузі
міста, області.
2. Удосконалення системи управління дошкільного навчального
закладу.
3. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, зокрема в галузі
медіаосвіти.
4. Забезпечення необхідних сучасних умов щодо вдосконалення та
впровадження здоров’язберігаючих технологій.
5. Розширення сфери соціальних контактів.
6. Урізноманітнення шляхів упровадження медіаосвіти в роботу
дошкільного навчального закладу.
7. Пропагування з метою реалізації медіапростору сучасного
довкілля медіа- та інформаційну грамотність усіх учасників
навчально-виховного процесу.
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Аннотация. Статья содержит материалы из опыта работы заведующей
ЛДОУ № 6 по организационной работе с кадрами и управление развитием
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дошкольного учреждения по внедрению медиаобразования в работу ДОУ с
целью пропаганды социально-педагогической грамотности всех участников
учебно-воспитательного процесса по формированию культуры здоровья.
Представлена система работы педагогического коллектива по внедрению
приоритетного направления по воспитанию физически, психически, духовно
и социально здорового ребенка «Закаливаем тело и душу» как участника
экспериментальной работы регионального уровня при КВУЗ «Харьковская
академия непрерывного образования» (2013-2018 гг.).
Annotation. This article contains material from the experience of the head of
the DOW number 6 on the organizational work with the staff and management of
the development of pre-school institutions for the introduction of media education
in preschool work to promote the social and educational literacy of all participants
in the educational process on the formation of culture of health. Submitted by
teaching staff working the system for the implementation of priority on education
of physically, mentally, spiritually and socially healthy child "quenched the body
and soul" as a member of the experimental work at the regional level KVUZ
"Kharkiv Academy of Continuing Education" (2013-2018 gg.).
Юлія Семеняко
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ОСОБИСТІСТЬ
ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА
У статті аналізується проблема негативного впливу засобів масової
інформації на формування особистості дитини дошкільного віку,
висвітлюються аспекти впливу телебачення, комп’ютера та друкованих
видань. Визначено необхідність упровадження медіаосвіти в дошкільні
навчальні заклади з метою попередження негативного впливу ЗМІ на дітей.
Ключові слова: засоби масової інформації, медіавплив, діти дошкільного
віку, медіаосвіта.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Медіа сьогодні є засобом освоєння світу в його
комунікативних, інтелектуальних, психологічних, художніх та багатьох
інших аспектах. Засоби масової інформації (преса, радіо, кіно, телебачення,
комп’ютерні мережі) виступають джерелом інформації та просвітництва й
впливають на засвоєння людьми різного віку широкого спектру соціальних
норм, формування ціннісних орієнтацій. На взаємодію з різноманітними

82

медіа припадає значна частина вільного часу, що й зумовлює їхній значний
вплив на всі верстви населення, передусім на дітей та молодь. Це
невід’ємний елемент середовища, у якому зростає дитина, тому їхнього
впливу уникнути неможливо. Проте розвиток засобів масової інформації
(ЗМІ) поряд із помітними благами приніс і численні проблеми: психічні
розлади, медіазалежність та інше.
Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління,
часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного
соціального навчання. До цього додаються вседозволеність інформаційного
ринку, засилля низькопробної медіапродукції, низькоморальних ідеології та
цінностей, що спричинює зниження в суспільстві імунітету до соціально
шкідливих інформаційних впливів. Саме в такому світі інформації без
інформаційних меж зростає молоде покоління, яке має доступ до
медіапродукції всього світу. Величезний надлишок інформаційної пропозиції
призводить до того, що сучасна дитина ризикує «потонути» в
інформаційному
просторі.
Останнім
часом
психолого-педагогічна
громадськість б’є на сполох, загострюючи питання про наслідки впливу ЗМІ
на фізичні, естетичні, психологічні, соціальні та інші сфери становлення
особистості.
Саме тому особливого значення набуває проблема вивчення впливу
медіазасобів
на
результати
навчально-виховного
процесу,
психофізіологічний розвиток дітей, формування їхніх особистісних
психічних та інтелектуальних якостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення
невирішених частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.
Проблемі впливу мас-медіа на суспільство присвячено чимало наукових
статей, матеріалів, монографій. Це питання порушували як зарубіжні
(Д. Бакінгем, Ж. Гоне, Л. Селлерс та ін.), так і вітчизняні вчені (О. Дроздов,
В. Коваленко, Т. Тарасов, Є. Юдіна та ін.). Вони вказували на неоднозначний
вплив інформації, поданої у ЗМІ. Відзначаючи її позитивні функції (виховну,
інформаційну, рекреаційну й інформаційну), вчені зауважували, що ЗМІ
негативно впливають на психіку, відривають споживачів від реального
життя, формують асоціальні ціннісні орієнтації.
Низку досліджень (О. Білоус, Т. Давидченко, В. Іванов, Ю. Єлісовенко,
А. Меньшикова, О. Невмержицька, Є. Огар, І. Пенчук, Г. Усова та ін.)
присвячено ролі впливу окремих ЗМІ (преса, радіо, телебачення та ін.) на
особистість, яка зростає. Вивченню різних аспектів особливостей
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радіомовлення приділяють увагу науковці Т. Гиріна, В. Лизанчук,
І. Хоменко. Вони сформулювали основні поняття виражальних засобів
радіомовлення, виявили їхню роль і значення в процесі сприйняття й
засвоєння інформації. Потрібно відзначити, що сучасні науковці (М. Акопов,
А. Алексєєв, С. Гур’єва та ін.) приділяють увагу вивченню різних аспектів
друкованих дитячих мас-медіа. Так, типологія дитячих та юнацьких видань
запропонована в дослідженні І. Руденко. Автор робить спроби типологічного
аналізу, виходячи з наявних типів і видів дитячих видань. Проте ці здобутки
не відображають характеру дитячої преси періоду незалежності України, не
враховують змін, що відбулись і далі відбуваються в галузі дитячої преси та в
усій системі періодичного друку. Медіапсихологічні проблеми сучасних
дитячих періодичних видань досліджено в статті Ю. Бондаренко. Історію
розвитку дитячих видань і їхню класифікацію на сучасному етапі здійснено
Т. Давиденко. На основі аналізу дитячої періодики автор визначає її місце в
загальній системі періодичного друку. Однак дослідження з питань
використання дитячої періодики в роботі з дошкільниками нині відсутні.
Постановка завдань дослідження. Проаналізувати особливості впливу
мас-медіа на дітей дошкільного віку, визначити негативні сторони
сприймання інформації через ЗМІ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Існує чимало видів ЗМІ, проте кожен із
них займає певне місце в системі медіаспоживання та має свій специфічний
вплив на молоде покоління. З раннього дитинства через засоби масової
інформації на особистість, що формується, обрушується великий обсяг
суперечливої інформації та несистематизованих знань із різних галузей
життя, під впливом яких у неї формується певний тип поведінки, оцінки,
установки, ставлення до себе та інших.
Провідне місце за силою впливу на дитину, на думку вчених, займають
аудіовізуальні медіа. Значний їхній вплив на дітей спричинений, по-перше,
природою самих медіа, а по-друге, – особливостями дитячої психіки.
Серед аудіовізуальних медіа особливу роль відіграє телебачення.
Проведене нами опитування батьків дітей дошкільного віку для вивчення
ступеня «споживання» дітьми різних видів ЗМІ показало, що перші контакти
з телебаченням діти мають уже у віці двох років. З усіх видів ЗМІ переважає
телебачення (64%), друге місце посідає комп’ютер (25%), незначна кількість
респондентів обрала пресу (8%), і тільки деякі опитані зазначили
користування радіо (3%). У віковій групі 2-3-річних уже 60% дивляться
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телепередачі регулярно. У дошкільному віці дитина просиджує щодня перед
телевізором у середньому чотири години, переглядаючи програми,
адресовані здебільшого дорослій аудиторії. Ці дані збігаються з результатами
соціологічних опитувань (В. Абраменкова, Н. Авдєєва, А. Богатирьов), які
доводять, що телебачення займає одне з провідних місць за силою виховного
впливу після сім’ї та дошкільного навчального закладу. За результатами
опитування батьків, 50% дітей дивляться телепередачі без будь-якого вибору
та обмежень. З’ясувалося, що діти дивляться не тільки мультфільми, дитячі
серіали, передачі та художні фільми. Вони є найбільш активними
реципієнтами рекламного повідомлення (у середньому кожний другий
дошкільник дивиться рекламу та телепрограми, що орієнтовані на дорослу
аудиторію) [4, с. 84]. Отже, дитяча аудиторія є гіперактивним
медіаспоживачем телевізійних програм українських телеканалів.
Телебачення привертає увагу дітей терапевтичною, рекреативною,
розважальною, естетичною, пізнавальною, інформаційною, комунікативною
функціями. При цьому для дитини воно може стати як інструментом для
подальшого розвитку, формування світогляду, самовиховання, набуття нових
знань та поглядів, так і джерелом агресії, насильства, антиморальності,
конфліктності. Це положення підтверджується низкою досліджень,
проведених сучасною експериментальною психологією (О. Агузарова,
А. Асмолов, Ю. Василькіна, Е. Сигман, Д. Халфорд), які розкривають
негативний вплив телебачення на психофізіологію дитини. Учені довели, що
системний перегляд телепередач деструктивно впливає на психічний
розвиток дитини. За висловом У. Бенц, «емоційна вразливість, наївність
візуально-образного сприймання, нездатність висловити свої візуальні
враження і зрозуміти сутність медіамеседжів і те, який відгук має бути на
чужий задум, тощо – все це заганяє дитину в ситуацію безсилля й залежності,
яка в цьому віці є деструктивною, шкідливою» [5, с. 130].
Зображення на екрані телевізора не сприяє формуванню просторового та
кольорового зору, форма та стиль зображення людей і речей у зарубіжних
мультфільмах (грубі, квадратні або інші неприродні риси обличчя, тіла тощо)
спотворюють сприймання й уявлення дітьми цих персонажів в об’єктивній
реальності. Особливо це шкідливо в дошкільному віці, коли активно
формуються внутрішні образи та внутрішній план дій. Відбувається це
зазвичай за допомогою дорослого, який розповідає, читає дитині казки й
оповідання, під час прослуховування яких дитина намагається уявити події,
запам’ятати та пережити їх. Свіжість сприйняття світу, відсутність образівшаблонів у цьому віці створюють яскраві уявлення, сприяють розвиткові
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уяви. Отже, коли дитина сприймає вже сконструйовану на екрані реальність,
споживає готові образи, її внутрішні образи пасивні та позбавлені
індивідуальності, у неї відсутня можливість вияву фантазії і творчості.
Подання інформації телебаченням часто має кліповий характер:
відсутність або короткочасність пояснень і коментарів, зменшення кількості
інтелектуальних програм та збільшення кількості рекламних повідомлень,
відеокліпів, стислих анонсів та оглядів, у результаті чого може
спостерігатися деградація логічного мислення в дорослого та затримка його
розвитку в дитини [1, с. 39]. Дитина не встигає переробляти, аналізувати,
узагальнювати й оцінювати інформацію, внаслідок чого виховується
пасивний споглядач, а не критичний споживач. Дошкільники починають
мислити готовими асоціаціями, ставлять поверхові запитання, та й відповіді
дають поверхові.
За висновками німецьких психологів, регулярний перегляд телепрограм
(по 2 години на день) створює проблеми з розвитком пам’яті. Яскраві
емоційні образи витісняють із пам’яті людини словесну інформацію, яка
подавалася до цього, а ось будь-яка наступна інформація після показу
вражаючих сцен запам’ятовується так само добре, як і самі образи.
Дослідження показують, що в дошкільному віці діти сприймають зміст
програми за сюжетними блоками. Переважно, їх захоплює масштабність,
швидка зміна темпу, гучна музика, дитячі голоси тощо, і часто це спрямовує
їхню увагу повз повільні сцени, в яких демонструються повчальні діалоги.
Через це вони здебільшого не здатні відтворити причинно-наслідковий
зв’язок подій, що розгортаються від початку історії до її завершення. Діти
відчувають труднощі відтворення послідовності сюжету завдяки віковій
тенденції запам’ятовувати вчинки, які зробили герої, набагато швидше, ще з
більшими труднощами – мотиви й цілі, до яких герої прагнуть, та події, що
зумовлюють визначені цілі. Крім того, діти не розуміють штучність сюжетів
телевізійних передач, часто вірять, що герої дотримуються своїх ролей (та
сценарних характерів) і в реальному житті [7, с. 89].
Однією з проблем сучасних дітей, які пов’язані з декструктивним
впливом телебачення, є поява в дітей страхів і розладів емоційної сфери.
Засилля насильства на телебаченні веде до того, що в значної частини дітей
дошкільного віку суттєво знижується поріг чутливості, підвищується
агресивність. Підвищена емоційність дітей знаходить прояв у різних формах
явно або потенційно деструктивної поведінки, що обумовлено дією
механізмів соціального навчання та ототожнення себе з «крутими»
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телегероями. Інші, навпаки, вірять у реальність насильницьких дій на екрані,
що призводить до нервових зривів, виникнення фобій.
Беззаперечним є той факт, що телебачення впливає на вольову сферу й
поведінку дітей. Проведене нами спостереження за старшими дошкільниками
в процесі сюжетно-рольових ігор, зокрема «Магазин», «Доньки-матері»,
«Лікарня», «Перукарня», свідчить про те, що досить часто діти повторюють
певні фрази з реклами, телепередач (копіюючи висловлювання улюблених
телегероїв). Отже, після емоційного сприйняття медіапродукції дитиною
настає етап неусвідомленого наслідування нею запропонованого
телебаченням стилю поведінки. Телебачення передбачає готові взірці
поведінки замість того, щоб формувати вміння розв’язувати проблеми отже,
незабаром будемо мати покоління наслідувачів, а не митців.
Надмірне захоплення телепередачами, фільмами та комп’ютерними
іграми сприяє й розвиткові дитячої гіподинамії, яка набуває все більш
загрозливих масштабів. Після тривалого, відносно нерухомого сидіння біля
телевізора в дитини може розвинутися неприродне збудження як компенсація
попереднього стану гіподинамії. Вона деякий час не може зосередити свою
увагу, не знає, «куди себе подіти».
Другим за частотою застосування та силою впливу на свідомість дитини
є комп’ютер. Сучасна дитина зростає в середовищі, де комп’ютер – така ж
звичайна й буденна річ, як електричне освітлення, автомобілі, телевізори або
мобільні телефони.
Водночас, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій посилює навантаження на організм дитини, викликає стійку
залежність, що нещодавно було експериментально підтверджено
результатами дослідження російських психологів, та породжує гостроту
багатьох інших проблем здоров’язбереження. Світова наука розробила
цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його
сфери або складові – фізичну, психічну, соціальну й духовну. Усі ці складові
тісно взаємопов’язані й саме разом, у сукупності визначають стан здоров’я
людини. Тому, потрібно розглянути негативні фактори, що сприяють
погіршенню кожного з компонентів здоров’я внаслідок використання
комп’ютерної техніки дітьми дошкільного віку.
Особливої уваги потребує дослідження впливу комп’ютера на фізичне
здоров’я, оскільки в дошкільному віці відбувається розвиток систем дитячого
організму. Тривала робота за комп’ютером негативно позначається на
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багатьох функціях дитячого організму: нервовій діяльності, ендокринній,
імунній та репродуктивній системах, органах зору й кістково-м’язовому
апараті, тому недотримання санітарних норм використання комп’ютера може
стати причиною: загального нездужання (сонливість або, навпаки, безсоння,
швидка втомлюваність, головний біль, біль у ногах, зап’ястках, шиї, спині та
ін.); захворювання органів зору (швидка стомлюваність, свербіння,
сльозливість, порушення візуального сприйняття на дальній та близькій
відстанях); погіршення зосередженості та працездатності; захворювання
опорно-рухового апарату (розвиток патологічних викривлень хребта,
остеохондроз, зміщення або деформація міжхребцевих дисків та ін.);
захворювання рук; гіподинамії [2, с.97].
Порушення у сфері духовного благополуччя визначають такі фактори:
перегляд сцен насильства та агресивної поведінки; заміна повноцінного
читання переглядом інформації; спрощення вимог до спілкування,
нехтування вимогами етикету, що в подальшому переносяться у сферу
реального спілкування; негативізм; концентрація на певних видах діяльності
та їх переважання в щоденному житті; звуження словникового запасу тощо.
Психічне здоров’я дитини страждає внаслідок інтернет-залежності і,
зокрема, захоплення іграми за технологією віртуальної реальності. У дітей
спостерігається зниження критичності через велику кількість недостовірної
інформації; втеча від реального життя у віртуальний світ, втрата відчуття Яреального; відбувається затримка розвитку всіх психічних процесів [6, с. 85].
Дуже тривожними є результати проведених бесід із дітьми 5-6 років, які
засвідчили, що 60–65% з них (причому не лише хлопчики, а й окремі
дівчатка) захоплюються комп’ютерними іграми деструктивного змісту
(«Бетмен», «Трансформери», різноманітні «стрілялки»); окремі діти
зазначили, що їх не лякає в іграх вигляд крові та вбивства («просто вбили – і
все»). Жорстокі комп’ютерні ігри формують відповідні характери.
Отже, комп’ютерні технології формують віртуальний світ молодого
покоління, де уявне, створене фантазією й виражене символічною
комп’ютерною мовою, засвоюється й переживається як справжнє, де
боротьба комп’ютерно персоніфікованих сил добра і зла, правди і кривди,
любові і відрази сприймається «правдиво». Комп’ютер спочатку компенсує
спілкування дитини з батьками та однолітками, а згодом може замінювати їх.
Надмірне спілкування з комп’ютером може негативно позначитися на
психічному здоров’ї дитини, не забезпечить формування навичок
справжнього
спілкування,
гальмуватиме
формування
особистості
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дошкільника. Водночас малюк усе більше забуває реальний світ, де йому
загрожують негативні оцінки й необхідність щось змінювати в собі. Такий
вихід у штучну реальність може сформувати в дитини подібність
психологічної залежності від комп’ютера.
Друковані видання є одним із засобів масової інформації, який на
сучасному етапі розвитку суспільства також відіграє суттєву роль у
формуванні особистості молодої людини. Дитяча преса є самостійним
компонентом загальної системи ЗМІ, її специфіка визначається орієнтацією
видань цього типу на дитячу аудиторію. Відповідно, у дитячій журналістиці
застосовуються специфічні прийоми відображення дійсності, власні
виражальні засоби, форми і способи контакту з аудиторією. Дитяча періодика
– це масив періодичних видань, створених спеціально для дитячої читацької
аудиторії з урахуванням вікової диференціації, психофізіологічних
можливостей, когнітивних потреб та особливостей сприйняття [3, с. 68].
З кожним роком поступово зростають кількісні показники українських
дитячих журнальних видань. Їхня тематична різноманітність і поліграфічна
якість, яскравість та виразність художнього оформлення приваблюють малих
читачів та їхніх батьків. Однак є й негативні сторони дитячої преси. Постає
питання не кількості журналів, а якості інформації та смислового
навантаження, які вони несуть. Питання недостатньої грамотності дитячої
періодики та й суспільства загалом викликані тим, що з самого дитинства
батьки з об’єктивних чи суб’єктивних причин не прищеплюють своїм
малюкам любов до читання, яка в останні десятиліття підмінюється менш
якісними замінниками розваг – телебаченням, комп’ютерними іграми. Проте
без гарної якісної книги неможливо виховати особистість та підвищити
культурний і мовний рівень нації.
Однією з актуальних проблем дитячих видань в Україні є
недосконалість та застарілість їхніх стандартів, зокрема стандарту, в якому
видання для дітей класифікують за віковими групами. У ньому
передбачається виокремлення друкованих видань для дітей з раннього віку
до 5 років включно. Тож необхідно замислитися над тим, чи можна
п’ятирічних дітей зараховувати до групи разом із дітьми двох або трьох
років, адже в них абсолютно різні психологічний розвиток та потреби щодо
літератури. Оскільки суспільство не стоїть на місці, а розвивається, тому й
вимоги повинні вдосконалюватися.
Серед недоліків сучасного ринку дитячих періодичних видань можна
назвати його насиченість, і навіть перенасиченість. Існує дуже багато
періодичних видань, які зникають так само швидко, як і з’являються. Це
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пов’язано передусім з комерційним аспектом видавничої справи. Негативною
рисою є й те, що більшість видань одноманітні, мають схожу ідею, завдання,
конкурси. Варто відзначити, що значна кількість дитячої періодики є
перекладом відомих і розкручених закордонних видань або калькою
популярних європейських дитячих коміксів. Замість того, щоб адаптувати їх
до українських реалій, видавці просто перекладають і передруковують
інформацію. Це, зі свого боку, спричиняє величезну кількість мовних,
логічних помилок, несе несвідоме нав’язування закордонних цінностей, а не
сприяє вихованню українських цінностей у маленьких читачів.
Досить гостро постає проблема мови й культури дитячих видань. Від
якості мовного оформлення тексту, адресованого дитині, залежить
ефективність процесу опанування нею навички читання (у читачівпочатківців), формування загальної мовної та мовленнєвої культури (у
читачів, що навчилися читати) [3, с. 37]. Особливої уваги потребує й
лексична база текстів сучасних дитячих видань, оскільки часто словник, яким
послуговується автор при написанні твору, не відповідає лексичному запасу
дитини певного віку, її життєвому, мовленнєвому досвідові; подекуди
лексика як художніх, так і пізнавальних видань не охоплює всіх аспектів
навчання й виховання. У текстах сучасної дитячої періодики трапляються
діалектизми, жаргонізми, рідковживані слова, професіоналізми. Проблемою
сучасних україномовних журналів є суржик, який трапляється як в
оригінальних, так і в перекладних текстах.
Саме через ці характеристики якість періодики для дітей є невисокою,
особливо це стосується інформаційного наповнення журналів. Дуже мало
періодичних дитячих видань, матеріали яких відображали б психологічні,
культурні, соціальні, ідеологічні особливості українців. Незначна кількість
медіапублікацій для дітей присвячена історичній, краєзнавчій, географічній
тематиці, що б сприяло пізнанню країни, в якій вони живуть, її минулого й
сучасного. Значним недоліком сучасних дитячих видань є нерозуміння
потреб маленького медіаспоживача. Медіатекст, адресований дитині, має
бути бездоганним щодо достовірності, точності використаного в ньому
фактичного матеріалу. Дитина все сприймає на віру – слово, надто
друковане, набуває в її очах абсолютного авторитету. Через брак досвіду й
відповідних знань маленький читач не піддає сумніву адресовану йому
інформацію, тому порушення правил подання фактичного матеріалу може
негативно позначитися на подальшому інтелектуальному розвиткові дитини,
сформувати в неї хибні уявлення про світ, і це є ще однією актуальною
проблемою комунікації між читачем та видавництвом.
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За результатами анкетування батьків дітей дошкільного віку, загальна
кількість сімей, які передплачують хоч якісь дитячі періодичні видання, дуже
невелика – 21%, більшість (63%) – інколи купують дитині різні журнали.
Проте дошкільники називають найпопулярніші серед цієї вікової категорії
видання: «Пізнайко», «Ухмалюк», «Вулик», «Мій Дісней», «Bratz-модница»,
«Умійко», а також серійні та колекційні видання, які комплектуються
предметами для колекціонування та подарунками: «Людина-павук»,
«Льодовиковий період», «Маленька принцеса» та інші. Це свідчить про те,
що діти виявляють інтерес до друкованих видань.
Опитування батьків свідчить і про те, читання дітям періодики не є
обов’язковим елементом виховного процесу в сім’ї. Так, 65% респондентів
зазначають, що вони не читають друковані видання щоденно, 43% складає
група батьків, які вважають, що друкованим виданням є краща та
безкоштовна альтернатива – мережа Інтернет. Незначний відсоток (16%)
складають батьки, що приділяють читанню з дитиною різних видань
(книжок, журналів тощо) значну увагу, виховують у малюків любов до
читання різної літератури. Можна сказати, що сучасне молоде покоління
дедалі більше відсторонюється від друкованих ЗМІ, що ставить під сумнів
покращення їхньої якості в майбутньому. Преса, з одного боку, має відносну
перевагу над аудіовізуальними засобами масової інформації, це швидкість
сприйняття та можливість критично оцінювати інформацію, з іншого, –
поступається кількістю аудиторії та методами впливу на аудиторію.
Отже, засоби масової інформації мають надзвичайно великі
можливості впливу на внутрішній світ і поведінку дитини, бо в першу
чергу задовольняють різні соціальні, моральні потреби у психологічному
комфорті, відпочинку, спілкуванні. Проте, у багатьох випадках цей вплив є
негативним. Найголовніше – сформувати свідоме сприйняття
медіапродукції, щоб діти могли визначити позитив і негатив у тому, що
бачать, чують і читають.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Численні педагогічні та психологічні дослідження доводять, що засоби
масової інформації (друк, радіо, телебачення, комп’ютерні мережі)
здійснюють неоднозначний, суперечливий вплив на розвиток дітей, оскільки
мають як позитивні, так і негативні сторони. Науковці зазначають, що за
таких умов суспільству вкрай необхідно «підвищувати імунітет» до
соціально деструктивних інформаційних впливів, підготувати особистість до
вмілого та безпечного користування системою мас-медіа, навчити громадян
насамперед дітей уміння жити під натиском такої мозаїчної та іноді дуже
небезпечної стресогенної «інформаційної лавини». Відтак постає
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необхідність пошуку шляхів розв’язання означеної проблеми. Один із них –
упровадження медіаосвіти в освітні заклади як важливого компоненту
соціально-педагогічної профілактики негативного впливу ЗМІ.
На жаль, упровадження дошкільної медіаосвіти є лише епізодичним.
Необхідність розв’язання проблеми повноцінного розвитку медіаграмотності
дітей, починаючи зі старшого дошкільного віку зумовлена кількома
чинниками. По-перше, дошкільний вік є надзвичайно важливим періодом для
інтелектуального, фізичного та психоемоційного розвитку дитини. По-друге,
сучасна дитина до моменту вступу до школи має здебільшого досить значний
аудіовізуальний досвід: активно спілкується з телевізійною, комп’ютерною,
відео- і звукозаписною технікою, володіє навичками поводження з
мобільною телефонією тощо. Ця суперечність спонукає дошкільні навчальні
заклади формувати в дошкільників уміння знаходити інформацію, критично
її оцінювати і творчо використовувати, тобто формувати в них інформаційну
культуру.
Огляд наукової літератури, а також дані педагогічної практики дають
змогу зробити висновок, що в дослідженні проблеми медіаосвіти й
застосування ЗМІ в навчальному процесі зроблено немало. Проте, досі не
розкриті особливості використання медіапродукції в роботі з дошкільниками,
не визначено умов ефективності формування медіаграмотності дітей, методів
та прийомів такої роботи, які б відповідали психологічним особливостям цієї
вікової групи. Саме в цьому вбачаємо перспективу нашого подальшого
дослідження.
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В статье анализируется проблема негативного влияния средств массовой
информации на формирование личности ребенка дошкольного возраста,
освещаются аспекты влияния телевидения, компьютера и печатных изданий.
Определена необходимость внедрения медиаобразования в дошкольные
образовательные учреждения с целью предупреждения негативного влияния
СМИ на детей.
Ключевые слова: средства массовой информации, медиавлияние, дети
дошкольного возраста, медиаобразование.
The article analyzes the problem of the negative influence of the media on the
formation of the personality of the child of preschool age, highlights aspects of the
influence of television, computer and print media. The necessity of introduction of
media education in pre-school establishments in order to prevent the negative
influence of media on children.
Keywords: media, the impact of media, pre-school children, media education.
Тетяна Чашка
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА
Стаття включає теоретичне обгрунтування впровадження медіаосвіти в
дошкільну освіту, розкриває зміст формування комунікативної компетенції
дошкільників засобами медіа, визначає етапи формування компетенції, містить
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систему роботи вихователя з впровадження медіаосвіти в навчально-виховний
процес.
Ключові слова: медіаосвіта, медіа засоби, медіатекст, медіакультура,
комунікативна компетенція дошкільників.
Поява медіаосвіти в педагогіці обумовлена необхідністю сучасного
соціокультурного розвитку, вміння людини орієнтуватися, критично оцінювати
інформацію в сучасних складних соціально-політичних умовах.
В сучасній педагогіці термін «медіаосвіта» ще не вкоренився, оскільки багато
різних трактувань змісту, який за ним стоїть, тому дошкільна освіта ще не
повністю відреагувала на кардинальні зміни, які вимагає зміна медіапростору.
Медіаосвіта, яка спрямована на те, щоб сприяти розвитку критичного
мислення дитини – це шлях залучення до критичного осмислення медіа. Це засіб
розширення діалогу в освіті за межі освітнього життя у відкритому широкому
контексті медіа. Медіаосвіта є забезпеченням відповідних освітніх послуг
вимогам суспільства і запитам особистості. Тому сьогодні йде випробовування
моделі медіаосвіти так, щоб вона була насичена психолого-педагогічним
змістом, відповідним до потреб дитини згідно з її віковими можливостями.
Медіаосвіта – новий педагогічний напрямок, який абсолютно не розроблений
для дошкільної освіти. Саме тому організація практичної медіаосвітньої роботи,
вивчення форм і методів медіазанять має величезне значення.
Проблема використання медіаосвіти в діяльності дошкільного закладу є
актуальною проблемою наряду з іншими. Це визнано на державному рівні і
закріплено в положеннях «Концепції розвитку педагогічної освіти», в
оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти.
Розроблення й прийняття нормативно-правових документів: «Концепція
впровадження медіаосвіти в Україні», закон України «Про основні заходи
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,
«Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті», концепції
регіонального освітнього простору «Впровадження медіа та інформаційної
грамотності» (Запорізька область) та «Науково-методичні засади впровадження
медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області (20122018р)» – є підставами для впровадження медіаосвіти в дошкільної освіті.
Сьогодні дошкільна медіаосвіта носить одиничний практичний характер - як
експериментальний майданчик.
Метою статті є аналіз системи використання медіа як засобу формування
комунікативної компетенції особистості дитини, розвитку мовлення
дошкільників.
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Використання медіа в навчально-виховному процесі - найновіша і
актуальніша проблема в дошкільній педагогіці. Тема мало вивчена і методично
майже не розроблена.
Медіадидактика - це продумане, цілеспрямоване використання наявних медіа
для вирішення педагогічних цілей і завдань з розвитку мовлення, це канал для
передачі змісту предмета навчання. Сучасна теорія дошкільної освіти розглядає
медіаосвіту як допоміжний засіб.
Відомі медіапедагоги і вчені (О.А. Бондаренко, А.В. Федоров, А.Ю. Дєйкіна,
Л.М. Баженова, З.А. Тидикієне та інші) рекомендують починати процес
виховання медіакультури з молодшого віку. «У дошкільників є свої переваги:
емоційність, пластичність сприйняття, здатність надзвичайно інтенсивно
засвоювати і переробляти інформацію» [3, с.26]. Якщо враховувати, що
формування багатьох універсальних пізнавальних дій дитини відбувається в
дошкільному віці, то актуальним стає навчання основам медіаграмотності дітей з
дошкільного віку.
Дошкільний вік є сензитивним до сприйняття аудіовізуальної інформації, і
використання медіа сприятиме формуванню умінь дітей переводити віртуальну
інформацію у вербальну, що позитивним чином впливає на розвиток мови.
Глобальне завдання дошкільної медіаосвіти - розвиток комунікативної
компетенції: розвиток здатності переказу сюжету медіатексту, обговорення
персонажів і їх вчинків, аналізу творів, варіантів продовження сюжету. Проте «в
дошкільному віці ( в силу вікових особливостей) неможливе повноцінне
сприйняття медіатекстів» [10,с.445]. Стихійний досвід взаємодії дітей з медіа
щось їм дає, учить їх сприймати екранну мову якимсь чином, але в той же час у
дітей існує нерозуміння, пов’язане з переглядом медіатексту, і вони не завжди
намагаються вирішити ці питання за допомогою дорослого. Цю особливість
дитячого типу сприйняття добре описав психолог А.А. Леонтьев: «Сприйняття
не завжди пов’язане з власною свідомістю» [7, с.15].
На думку К. Л. Крутій, навчання дітей дошкільного віку на матеріалі
мультфільмів буде корисне для етичного і естетичного виховання, а також надалі
послужить основою для розвитку медіакомпетентної особистості школяра, а
«використання відео в навчанні мови та розвитку мовлення допомагає
дорослому розвивати свої творчі здібності; розширити варіативність ситуацій у
межах відпрацьовування лексико-граматичної теми, привносити щоразу щось
нове, що викликає інтерес у дітей і дає імпульс для вербального висловлювання,
і отже, дає змогу більш повно проявити комунікативну спрямованість процесу
навчання мови та розвитку мовлення». [6, електронний ресурс]
Медіаосвіта має розвивати здібності до сприймання й розуміння медіатекстів.
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Медіатекст – повідомлення, викладене в будь-якому виді і жанрі медіа.
Смислове наповнення терміну медіа (від лат. media, medium – засіб, спосіб,
посередник) дозволяє називати медіатекстом будь-який носій інформації
(малюнок, листівки, твори мистецтва та фільмів, традиційні книги, гіпертекстові
енциклопедії). Він також являє собою універсальний тип тексту (будь-яке
повідомлення, здійснене за допомогою будь-яких аудіальних, візуальних або
графічних знакових систем).
Аналіз медіатекстів, як одне з ключових понять медіаосвіти, розглядається в
тісному зв’язку з такими поняттями як медіаграмотність (уміння аналізувати і
синтезувати просторово-часову реальність), медіавплив (вплив медіатекстів на
аудіторію: у сфері виховання, розвитку свідомості, формування поведінки,
поглядів, поширення інформації), медіасприйняття.
Методи традиційної освітньої системи отримують завдяки медіа новий
розвиток, а медіа вносять зміни в зміст навчання. Використання медіа в роботі з
дошкільниками на даний час є нетрадиційною методикою, але з її допомогою
можна більш ефективно вирішувати освітні завдання, які сприятимуть розвитку
мови, формуванню комунікативної компетенції дошкільників.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися теоретичні,
емпіричні і соціологічні методи дослідження. У виявленні науковометодологічних і психолого-педагогічних основ при вивченні проблеми
розвитку мовлення дошкільників засобами медіа, використовувалися
порівняльний і системний аналізи, моделювання і метод аналогії. Для
характеристики компетенцій дошкільників разом з аналізом програм
використовувалися методи спостережень, психолого-педагогічних вивчень. В
ході експериментальної роботи поєднувалися педагогічний експеримент,
спостереження, бесіди, педагогічний моніторинг, діагностика.
Обрана методологічна основа і поставлені задачі визначили хід теоретикоекспериментального дослідження, яке проводилося в три етапи.
I- організаційно-підготовчий етап.
Основною задачею даного етапу було вивчення і аналіз психологопедагогічних вітчизняних і зарубіжних джерел. Були визначені методологічні і
теоретичні основи дослідження, проблема, мета, об'єкт, предмет. Теоретичний
аналіз літератури поєднувався з практичним вивченням стану проблеми. На
цьому етапі була розроблена програма психолого-педагогічного вивчення
пізнавальних процесів дітей дошкільного віку та рівня компетентності,
розроблена програма констатуючого експерименту.
II- змістовно-технологічний етап.
На цьому етапі був проведений констатуючий експеримент з метою
визначення початкових даних формуючого етапу експерименту. Проведена
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дослідно-експериментальна робота по впровадженню у навчально-виховний
процес системи медійної діяльності дітей, спрямованої на пізнавальний розвиток
дітей дошкільного віку, розвиток мовлення, критичного мислення, емпатії.
III- підсумково-аналітичний етап.
Етап теоретичного обґрунтовування результатів роботи, узагальнення і
опису результатів, оформлення матеріалів досвіду.
На початку роботи було опрацьовано науково-методичну літературу,
визначено нормативно-правову базу та розглянуто ключові поняття з
медіаосвіти.
Наступним етапом у розробці системи використання медіа як засобу
розвитку мовлення та формування комунікативної компетенції особистості
дитини стало визначення освітніх завдань:
1. Створити умови для розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників в
контексті медіа.
2. Розширити перспективу розвитку комунікативної діяльності дітей шляхом
включення їх в розумові, моделюючі і перетворюючі дії при роботі з медіа.
3. Формувати у дошкільників передумови критичного мислення, здатність до
оцінної діяльності.
4. Розвивати мовленнєву активність у дітей в процесі обговорення
медіатексту, закріплювати навички мовленнєвого спілкування, мовленнєвих
комунікацій.
5. Розвивати зв’язне мовлення у формі міркувань.
6. Збільшувати словниковий запас.
7. Виховувати у дітей аудіовізуальну культуру, самостійність.
Були визначені критерії оцінювання ефективності впровадження медіаосвіти
з метою формування комунікативної компетенції у дітей старшого дошкільного
віку згідно Базового компонента дошкільної освіти:
1. Дитина вміє розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати зміст
медіатексту.
2. Дитина має високий рівень мовленнєвої комунікації.
3.Дитина вміло будує речення, відтворює мовні вислови, наявні в
медіатексті, має багатий словниковий запас.
Відповідно до теоретичних засад медіаосвіти, вимог програми навчання та
виховання були розроблені критерії оцінювання за показниками: високий рівень,
середній рівень, низький рівень – за бальною системою (найвищій бал - 3).
Також були визначені рівні засвоєння знань і способів діяльності дітей в
процесі медіаосвіти.
Таблиця «Рівні засвоєння знань і способів діяльності в процесі медіаосвіти»
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Низький
рівень

Свідоме сприйняття,
запам’ятання інформації

Середній
рівень

Застосування знань, умінь і
навичок на матеріалі медіа

Високий
рівень

Медіаграмотність , високий
рівень ауідовізуальної
культури

Дитина сприймає,
пам’ятає
медіатекст, але не розуміє його
зміст. Не може переказати,
виокремити
головну
ідею
медіатексту.
Дитина
розуміє
зміст
медіатексту, відображає його в
малюнку, може переказати за
запитанням дорослого.
Дитина може порівнювати і
аналізувати
медіатекст,
висловлювати своє ставлення,
давати
оцінку,
творче
інтерпретує медіатекст .

Медіа як засіб навчання створює психологічні умови, сприяючі сприйняттю і
запам’ятовуванню матеріалу. Педагогічний аспект впровадження медіаосвіти
полягає в тому, що отримані знання, уміння і навички мають бути використані
для творчих і пізнавальних цілей. Медіаосвіта сприяє розвитку комунікативних
здібностей, отриманню навичок, накопленню фактичних знань, тобто сприяє
розвитку інформаційної грамотності дітей старшого дошкільного віку.
Основними видами медіаосвітньої роботи , яка проводиться із дітьми
старшого дошкільного віку, є : розробка методики обговорення мультфільму або
іншого медіатексту ( діяльність педагога з медіа); робота із сприйняття і аналізу
мультфільмів (дії дітей з медіа); робота з друкованими фотографіями,
листівками, з презентацією фотографій в форматі слайдів; малювання за
мотивами медіатекстів; пошук мультиплікаційних героїв або героїв казок
переглянутого медіатексту в книжках; прослуховування казок в режимі аудіозапис та відтворення подій аудіо-казки за фотографіями або книжковими
ілюстраціями (операції з медіа).
Ці медіа ( див. схему 1) є збагачуючим й перетворюючим чинником
мовленнєвого середовища.
Схема 1«Види медіа, які застосовуються в роботі з дітьми старшого дошкільного віку»
Медіа
Фотографія,
листівки

Книжкова
графіка,
ілюстрації
Аудіо-казки

Мультфільми.
Відео-казки

Мультимедійні
презентації

Музика, аудіо-запис
звуків
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Найбільш прийнятний вид медіа для розвитку мовлення дошкільнят,
розвитку сприйняття і формування навичок аналізу медіатексту –
мультиплікація. Ми розглядаємо мультфільм в якості ведучого, але не єдиного
медіа на занятті з дошкільнятами, хоча мультиплікація має багатий потенціал
для дошкільнят в плані рішення поставленої перед нами задачі : розвитку
мовлення, формування комунікативної компетенції дитини. Медіа, які
використовуємо протягом всього дня роботи із дітьми, відкривають додаткові
можливості досягти бажаних цілей розвитку, навчання, виховання дошкільників,
а саме: формування мовленнєве-комунікативних еталонів.
Медіа використовуємо в усіх видах життєдіяльності дітей протягом дня:
Перегляд мультфільмів ранком – як бесіда з метою формування культурногігієнічних навичок, виховання морально-етичних норм поведінки.
Перегляд мультфільму під час спостереження або замість його, коли не
можливо показати або пояснити те чи інше явище природи, а також з метою
закріплення знань, отриманих під час спостереження.
Прослуховування аудіоказки в II половину дня з метою ознайомлення з
художнім твором або як попередня робота; малювання за мотивами мультфільму
– самостійна художня діяльність дітей. Перегляд мультфільму (як бесіда на
морально-етичну тему) з подальшим обговоренням його з метою розвитку
духовного потенціалу дитини.
Але найістотніше значення для впровадження медіаосвіти має спеціальноорганізована діяльність дітей (заняття з розділу програми).

Схема 2 «Організація життєдіяльності дітей із застосуванням медіа»
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Процес навчання із використанням медіа має тісний зв’язок з характером
подання й сприйняття інформації. Одне з важливих завдань впровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес дошкільного закладу є
поєднання теоретичних та практичних здобутків вітчизняної та зарубіжної
науки з досвідом практичної роботи з дітьми дошкільного віку.
До організаційних компонентів роботи з впровадження медіаосвіти в
навчально-виховний процес входять :
- Організаційні форми роботи з дітьми;
- Методи й засоби навчання дітей;
- Проектна діяльність педагога і дітей;
- Інтеграція занять.

Схема 3 «Алгоритм впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дітьми
старшого дошкільного віку»

Головна мета занять з розвитку мовлення із застосуванням медіа – розвивати
комунікативну компетенцію особистості дитини: розвивати здатності до
переказу змісту, обговорювання персонажів і їх поступків, аналізу медіатексту,
варіантів продовження сюжету.
Також було визначено комплекс умов, необхідних для здійснення аналізу
медіатексту. Для здійснення аналізу дитина повинна уміти :
- Спостерігати.
- Пояснювати
- Порівнювати.
- Визначати.
- Асоціювати.
- Укладати.
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- Застосовувати знання, уміння і навички.
Принципи проведення занять із використанням медіа в процесі роботи з
дітьми відповідають загальним дидактичним принципам, а саме:
1.Принцип розвивального навчання.
2.Принцип компетентістного підходу.
3.Принцип систематичності й послідовності викладання матеріалу.
4.Принцип доступності матеріалу.
5.Принцип зв’язку із життям.
Використання принципу доцільності на будь-якому етапі вивчення теми і на
будь-якому етапі заняття дозволяє подавати матеріал як систему опорних
образів.
Розроблена система роботи з впровадження медіаосвіти в навчальновиховний процес з дітьми старшого дошкільного віку (див. Модель системи
роботи з впровадження медіаосвіти).
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Використання прийомів на занятті з розвитку мовлення з використанням
медіа обумовлено мотивами спілкування з медіа, рівнем сприйняття медіатексту,
рівнем засвоєння знань і способів діяльності з медіа. Вибір методичних прийомів
пов’язаний з цілями і завданнями заняття та з медіа-матеріалами, що
використовуються. Використовуємо такі прийоми навчальної діяльності з медіа:
1. Переказ змісту мультфільму, перерахування подій.
2. Опис стосунків між персонажами.
3. Пояснення свого відношення до персонажів, їх поступків.
4. Оцінювання характерів персонажів, їх поведінки з морально-етичного
боку.
5.Створення казки, розповідання казки.
6.Обигрування казки з елементами драматизації.
7.Розкадрівка.
8.Моделювання казкового сюжету за сюжетами листівок.
9. Аналіз (порівняння) однойменних медіатекстів.
Методи роботи із медіа відповідають загальної меті впровадження медіа в
навчально-виховний процес (відображено в схемі 4).

Схема 4 «Методи роботи із медіа»

Заняття із застосуванням медіа (мультфільмів тощо) сприяє становленню
мовної особистості. Такі заняття розвивають у дітей мислення, навчають поіншому сприймати матеріал, самостійно будувати творчий процес.
Перед тим як показувати дітям той чи інший мультфільм, педагог має
провести його аналіз за таким алгоритмом:
1.Визначити який вік аудиторії, на яку розрахований мультфільм.
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2.Які кадри, епізоди мультфільму можна виділити як ключові.
3.Яка проблема підіймається у мультфільму.
4.У якій техніці виконаний мультфільм (мальований, ляльковий).
5.Яка роль колірного і музичного рішення в мультфільмі (доведено, що
кольоровий мультфільм діти сприймають краще, ніж чорно-біле зображення).
6.Яке смислове навантаження мають присутні в мультфільмі символи.
7.Які висновки й умовиводи мають зробити за допомогою педагога діти після
перегляду мультфільму.
Мета аналізу мультфільму полягає в формуванні у дітей старшого
дошкільного віку навичок цілеспрямованого різнобічного сприйняття інформації
та різнобічної оцінки аудіовізуальних творів . Принципи аналізу мультфільму –
створення атмосфери психологічного комфорту і імпровізація.
Структура аналізу мультфільму:
1. Установка на сприйняття ( з опорою на рівні сприйняття: комунікативні ;
базові; вищі; соціальні) – активізація сприйняття і включення в медіапроцес.
2. Етап осмислення і інтерпретації мультфільму (безпосереднє сприйняття
мультфільму – перегляд із постановкою попередніх питань для подальшої
бесіди; обговорювання мультфільму) – комунікація.
3. Сприйняття і самостійна оцінка мультфільму (узагальнення отриманої
інформації і формування ставлення до нього) – рефлексія: усна – колективне
обговорення епізодів або «письмова» - малювання.
Наприклад як аналізувати мультфільм «Снігова королева» ( діти напередодні
протягом двох днів переглянули два мультфільми: «Союзмультфільм» (1957) і
EGMONT IMAGINATIM A.FILM A/S MAGMA FILMS in co-operation with DPTV
and Super RTL -2002.):
1. В якому стилі виконаний мультфільм (ляльковий, мальований); хто його,
на вашу думку зробив: діти чи дорослі? Які епізоди вам сподобались? Чому? Що
б ви хотіли намалювати?
2. Яку роль в мультфільмі відіграє колір? Якими кольорами переданий
настрій деяких епізодів, сюжету загалом, Снігова королева? За допомогою яких
кольорів переданий характер героїв?
3. Які відмінності ви помітили в зображенні головних героїв.
4.В якому мультфільмі є гном Оле-Лукоє? Яка його роль?
5.Який мультфільм вам сподобався найбільше? Чому?
Аналіз проводиться як гра «Опиши героїв казки», «Найди відмінності»,
«Скажи який, яка, яке».
В процесі роботи з розвитку мовлення засобами медіа було випробувано різні
форми і методи роботи, які спонукали дітей старшого дошкільного віку до
творчості, самостійності, аналізу, стимулювали мовленнєву активність,
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створювали умови для особистісного зростання й психічного розвитку,
формування комунікативної компетенцій дошкільників. Були апробовані заняття
з використанням інтерактивних методів навчання:
 тематичні заняття (об’єднані загальною темою);
 міні-заняття;
 заняття – диво (робота зі створення презентацій, мультфільмів );
 заняття-відкриття;
 заняття – рефлексивні круги;
 заняття-хвилинки ( випадково створені проблемні ситуації).
Серед безліч методів більш ефективними стали: комплексно-ігровий;
інформативно-рецепторний;
дослідницький;
евристичний;
пошуковий;
демонстративний; стимулюючий; розвиваючий; репродуктивний; інструктивний;
діяльнісний; творчий.
Використання сучасних методів роботи дало змогу дітям не тільки значно
покращити рівень мовленнєвої активності, але й сприяли розкриттю творчої
особистості дитини. Лінгводидактична технологія розвитку зв’язного мовлення
старших дошкільників (автор К. Л. Крутій) та медіадидактичні особливості
використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного
мовлення дошкільників (автор К.Л. Крутій), сучасні мультимедійні технології
допомогли задіяти не тільки психічні пізнавальні процеси, але й вольові якості
особистості, що підвищило якість засвоєння матеріалу.
Як показує досвід роботи, ефективним способом спілкування з дітьми щодо
медіа є таке спілкування, коли дитина вільно може спитати про те, що її дійсно
зацікавило в побаченому, розказати, що її схвилювало, висловити своє ставлення
і розвинути думку, відкрити для себе щось нове. З цією метою організовуємо
рефлексійні круги, де діти навчаються розрізняти свої емоційні стани, почуття,
які викликають медіа, аналізувати їх, надавати оцінку своїм вчинкам та вчинкам
інших.
За умови систематичного використання в процесі навчання мови і розвитку
мовлення засобами медіа у поєднанні з традиційними методами навчання,
ефективність роботи по формуванню комунікативної компетенції у дошкільнят
значно підвищилась . Про це говорять такі показники:
1. Діти стали краще сприймати матеріал за рахунок образного типу
інформації.
2. У дітей підвищилась мотивація до художньо-мовленнєвої діяльності.
3.Отримані знання надовго залишаються в пам’яті дітей і легше
відновлюються для застосування на практиці через деякий час.
4. Засвоєння базового знання про предмет у дітей відбувається ефективніше.
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5. Мовленнєвий розвиток (збагачення словникового запасу дітей різними
термінами, закріплення вміння граматично правильно будувати свої відповіді на
питання, вміння ставити запитання, стежити за логікою свого висловлювання,
вміння будувати доказове мовлення).
6. Розвиток емоцій та навичок рефлексії.
Теоретичні аспекти результатів роботи із впровадження медіаосвіти в
навчально-виховний процес:
- Сформовано у дітей компетентністий підхід до пізнання навколишнього
світу, створена система роботи щодо формування комунікативної компетенції і
розвитку мовлення засобами медіа;
- Систематичне висвітлення результатів медіадіяльності в куточках для
батьків сприяло створенню медіапродуції дітьми вдома спільно з батьками;
- Розроблений інструментарій щодо відстеження позитивної динаміки
пізнавального, мовленнєвого та комунікативного розвитку дітей;
- Розроблена програма з медіаграмотності для дітей старших груп «Медіасвіт
для дошкільнят»;
- Розроблено планування навчально-виховного процесу із застосуванням
медіа;
- Узагальнено досвід роботи вихователя Чашки Т.М. з формування
медіакультури у дітей дошкільного віку.
- Посібники «Формування художньо-продуктивної і комунікативної
компетенцій дошкільників засобами медіа» (автор – Чашка Т.М.) та
«Медіаосвіта педагога – важлива умова формування медіа компетентності
вихованців дошкільного закладу та їх батьків» на ХХІІ обласній виставціпрезентації педагогічних ідей отримали дипломи І ступеня.
Практичні аспекти результатів роботи із впровадження медіаосвіти в
навчально-виховний процес:
- Створена медіатека: мультфільми, CD-диски із записом звуків, музики,
казок (аудіоказки), фотографії за темами, листівки, ілюстрації, авторські
мультимедійні презентації, діафільми, створені дітьми під керівництвом
педагога;
- Організація медіазанять стимулювала розвиток пізнавальних процесів,
формувала комунікативну компетенцію засобами медіа;
- Підвищився рівень мотивації дітей старшого дошкільного віку до
самостійного створення медіапродуції;
- Діти прагнуть до постійної творчості, навчаються співпрацювати в підгрупі
та групі, виконувати завдання без допомоги, надавати допомогу іншим,
аналізувати досягнення;
- Успіх кожної дитини став загальним успіхом.
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Результативність нашої роботи стала підгунтям для подальшого
використання її в роботі вихователів закладу та міста. Досвід активно
застосовується в межах дошкільного закладу, а також рекомендований для
використання в дошкільних закладах міста та області.
Як свідчать результати, проведення занять із застосуванням медіа засобів
сприяє розвитку комунікативних здібностей дошкільнят, отриманню навичок,
накопленню фактичних знань, таким чином – сприяє розвитку медіаінформаційної грамотності дошкільників.
Було доведено, що використання медійної діяльності у педагогічній практиці
є ефективною і необхідною умовою для розвитку мовлення, пізнавальної
активності у дошкільнят, пізнавальних процесів, збільшення обсягу знань, умінь
і навичок, словникового запасу.
Для того, щоб медіакультура дітей старшого дошкільного віку була
сформована на високому рівні, треба розпочинати роботу із впровадження медіа
в повсякденне життя дитини вже з молодшої групи ( 3-4 роки). Для цього
потрібне розробити план впровадження медіа, відповідно розділів програми і
вікових особливостей дітей, що є перспективою для подальшої роботи з
розроблення авторської навчальної програми для дітей молодших та середніх
груп, методичних рекомендації, посібників, які будуть частиною цілісної
системи психолого-педагогічної технології розвитку медіакультури вихованців у
дошкільному закладі.
Досвід роботи показав, що під час медійної діяльності проявляється власна
мовленнєва активність дітей, спрямована на одержання нових знань, аналізу
медіапродукції, створення власного творчого продукту.
Зважаючи на проведену роботу та результати обстежень, слід зауважити про
значимість медійної діяльності в психічному розвитку дітей. Така діяльність
дошкільників є синкретично єдиною інтелектуальною та практичною
діяльністю, спрямованою на пізнавальний розвиток особистості, критичне
сприймання медіапродукції, навичок рефлексії, формування комунікативної
компетенції.
Активні форми і методи навчання, що використовуються в роботі, мають
необмежені можливості у формуванні пізнавальних інтересів, художньомовленнєвої діяльності і комунікативної компетенцій та всебічному розвитку
особистості.
Таким чином можна зробити висновок, що в дошкільній освіті можна
використовувати медіаосвіту в якості «підтримувального» засобу у рамках
традиційних методів освіти, враховуючи загальні дидактичні вимоги,
дотримуючись педагогічної мети використання медіа та завдань розвитку.
Дошкільна освіта може бути представлена як процес всебічного розвитку дитини
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дошкільного віку, творчості та мовлення з метою формування у старших
дошкільнят основ медіаграмотності за допомогою медіа засобів.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МЕДИА
Статья включает теоретическое обоснование введения медиаобразования в
дошкольное
образование,
раскрывает
содержание
формирования
коммуникативной компетенции дошкольников средствами медиа, определяет
этапы формирования коммуникативной компетенции, включает систему
работы воспитателя по введению медиаобразования в учебно-воспитательный
процесс.
Ключевые слова: медиаобразование, медиа средства, медиатекст,
медиакультура, коммуникативная компетенция дошкольников.
THE DEVELOPMENT OF JUNIOR PUPILS SPEECH BYSOURCES OF
MEDIA
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The article includes the theoretical basis of media education into Kindergarden`s
education, discovers the plot of forming the communication of junior pupils with the
help of media, shows the levels of communication, includes the system of teacher’s
work in using the media education in the process of education and tutoring.
Key words: media education, media sources, mediatext, mediaculture,
communicative knowledge of junior pupils.

МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Олена Задирака, Вікторія Щеглакова
ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК Е –
НАВЧАННЯ ЯК ОДНІЄЇ З ГОЛОВНИХ СКЛАДОВИХ
МЕДІАКУЛЬТУРИ ТА НЕОБХІДНОЇ ЖИТТЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Анотація. Медіа культура особистості сьогодення, а тим більш людини
майбутнього не можлива без такої її частини, як вільне та вправне володіння
комп’ютерною
технікою,
використання
можливостей
сучасних
інформаційних технологій для навчання (так зване Е - навчання). Для того,
щоб випускник середньої школи був успішним в подальшому навчанні та
житті, в середній школі необхідно створити умови для формування таких
навичок. Під силу це лише інноваційним ЗНЗ, яким є Лисичанська
багатопрофільна гімназія.
Ключові слова: навички е- навчання, медіа культура, інформаційно –
комунікаційна компетентність, середня школа, інноваційний навчальний
заклад, Лисичанська гімназія.
Постановка проблеми. Сьогодні, коли минуло вже більше п’яти
років з часу прийняття «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» та
початку всеукраїнського експерименту «Упровадження вітчизняної моделі
медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів» вже ні в кого не виникає сумнівів щодо необхідності медіаосвіти та
формування медіакультури учнів і дорослих учасників навчально –
виховного процесу. До того ж наша країна протягом останніх двох років
зіткнулася з такими страшними проблемами, як агресія іншої країни та
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гібридна війна. У таких умовах значно зростає роль критичного мислення,
уміння орієнтуватися в інформаційних потоках, розуміти закономірності
функціонування ЗМІ. Все це, безумовно, є важливим, як і культурологічний
аспект медіакультури. Але ж медіакультура особистості сьогодення , а тим
більш людини майбутнього, неможлива без такої її частини, як вільне та
вправне володіння комп’ютерною технікою, використання можливостей
сучасних інформаційних технологій для навчання (так зване Е - навчання). І
якщо вища школа останнє десятиліття активно залучається до е – навчання,
то розвиток цього напрямку в середній школі дуже часто обмежується
уроками інформатики. Чи може середня школа вважати, що повністю
виконала свою місію, якщо випускає абітурієнта, у якого відсутні або
знаходяться на початковій стадії розвитку навички навчання за допомогою
сучасних електронних засобів, коли майже всі вищі України (тим більше
закордонні) вже переходять на Е – навчання, коли світова тенденція розвитку
освіти говорить про те, що сьогодні кожен має бути готовий до освіти
впродовж життя? І чи може український середній навчальний заклад при всіх
недосконалостях законодавства, матеріального забезпечення освіти та інших
негараздах дати змогу своїм учням оволодіти навичками е – навчання,
сформувати в них медакультуру та інформаційно-комунікаційну
компетентність.
Мета даної статті – спробувати на прикладі конкретного навчального
закладу проаналізувати можливості середньої школи у вироблені в учнів
навичок необхідних для здійснення Е – навчання, які є одним з основних
покажчиків медіаграмотності сучасної людини та необхідною життєвою
компетентністю, аби продовжувати освіту впродовж життя.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та визначення
невирішених частин проблеми Дослідження різних аспектів і проблем Е –
навчання здійснюються науковцями багатьох країн з 1990-х років. Марк
Розенберг (Marc Rosenberg) дав тлумачення терміну e-Learning та
сформулював основні принципи, на яких воно базується: робота
здійснюється по мережі; доставка навчального контенту кінцевому
користувачу здійснюється за допомогою комп’ютера з використанням
стандартних Інтернет-технологій [2]. Вивченням даної проблематики
займалися такі науковці, як Еллісон Роззетт (Allison Rossett), В. Ю. Биков
С. О. Семерікова, Кіяновська Н. М.[2] Але всі вони розглядали електронне
навчання в контексті вищої школи. Останнім часом все частіше лунають
голоси про те, що дітей якомога пізніше треба долучати до комп’ютера (або
будь-якого іншого гаджета), тим більш до інтернету. Нейропсихолог
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Манфред Шпіцер застерігає: «Процес навчання молодих людей
погіршується, якщо вони проводять дуже багато часу з новітніми медіа.
Комп'ютер відбирає в нас розумову роботу, яка б інакше розвивала наш
мозок, тренувала його та робила більш винахідливим.» Але є й інші думки.
Професор медіапедагогіки університету в Майнці Штефан Ауфенанґер
говорить про те, що за умов правильного застосування, наприклад, на
шкільних заняттях, електронні медіа надають нові шанси: комп'ютер дає
більше
наочного
матеріалу,
можливостей
щось
випробувати,
поекспериментувати[1]
Згідно з даними Національної спілки сімейних асоціацій (UNAF- Union
National des Association Familiales), неповнолітня аудиторія щорічно
проводить у середньому 154 години якісного часу (тобто періоду неспання) з
батьками і 850 годин - з учителями, тоді як на контакти з різними екранними
медіа в дітей відводиться 1400 годин [5]. Наведені дані вже майже
десятирічної давнини. За цей час технології настільки вдосконалились, що
тепер майже кожна дитина має «мережу в кишені», у буквальному сенсі
цього слова, у вигляді смартфона або планшета з мобільним Інтернетом або з
фукцією wi – fi. Для чого ж діти шкільного віку найчастіше використовують
можливості підключення до інтернету?
Практичні спостереження та
дослідження показують, що при ранжуванні за значенням учні бачать
значення Інтернету зокрема та мереж загалом у:
1) засобі спілкування через соціальні мережі чи в інший спосіб;
2) засобі розваги - ігри, музика, відео;
3) джерелі інформації з предметів, які вивчаються в даний час (курсові
роботи, реферати тощо);
4) джерелі інформації для вибору подальшого професійного розвитку
або продовження навчання.[5]
Подібна ситуація і серед батьків, які в захваті від нових відчуттів, що їм
дають нові інформаційні технології; можливості отримання інформації за
сферою своєї діяльності часто ставлять після засобу спілкування, інформації
про свої захоплення, ведення домашнього господарства тощо.
Як результат такого ставлення, значна частина учнів та їхніх батьків
«губляться» в мережі, гаючи час на спілкування ні про що в чатах на
форумах, пошуках нових рецептів, малюнків, відео чи іншого віртуального
задоволення своїх уявних потреб.[5]
Хто ж має навчити школярів використовувати величезні можливості
мережі у справі, для розвитку своїх життєвих компетентностей, набуття
знань? Відповідь очевидна. Нинішня генерація школярів, отже й абітурієнтів,
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виросла й учиться в умовах тотальної інформатизації всіх сфер життя. Для
більшості з них комп’ютер, не кажучи вже про мобільний телефон, давно
став звичним і незамінним засобом спілкування. На жаль, як освітній засіб ці
досягнення сучасної цивілізації використовуються молоддю істотно рідше.
Отже, для цих цільових груп основні зусилля треба зосередити саме на
пропаганді та навчанні застосуванню комп’ютерів, мобільних телефонів,
комунікаторів, i-Pаd тощо як могутніх навчальних засобів. Найкращим
шляхом до цього є якнайраніше залучення учнів до роботи з системою
електронного навчання школи. І ті середні школи, які позиціонують себе як
такі, що готують дітей до вступу до вищих навчальних закладів мають таку
систему створити у своєму навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. Приклади створення системи
електронного навчання в середній школі в Україні існують. «Не запізнись у
ХХІ століття» (Б. Гейтс). Під таким гаслом працює сьогодні Лисичанська
багатопрофільна гімназія (Луганська обл.), її вчителі, учні, батьківська
громада, розуміючи, що зміни, які намітились на порозі нового тисячоліття,
потребують постійного прокреслювання нової траєкторії прогресивного
розвитку. І гімназія як сталий колектив готова приймати виклики часу,
виконувати нові стратегічні задачі.
Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних
технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі
спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального
життя, сфер виробництва. У галузі освіти ці технології знаходять
застосування в багатьох напрямках діяльності.
Сучасна школа повинна стати передовим майданчиком у галузі
інформаційних технологій, місцем, де людина отримує не тільки необхідні
знання, а й сповнюється духу сучасного інформаційного суспільства. Без
використання інформаційно – комунікативних технологій (ІКТ) освітній
заклад не може претендувати на інноваційний статус в освіті.
Не враховувати цього сьогодні й продовжувати працювати як декілька
десятиліть тому – це злочин проти дітей, бо ж відомий факт, що більш
конкурентоспроможний той, хто краще обізнаний на інформаційних
технологіях. І головне завдання школи, на наш погляд, полягає в тому, щоб
навчити учнів застосовувати ІКТ у справах, максимально використовувати
інформаційний потенціал мережі, бути вправним та адекватним
користувачем сучасних медіа засобів, бути творцем власних достойних
медіатекстів.
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Тож декілька років тому педагогічний колектив гімназії за ініціативою
директора Бєлухи Світлани Василівни взяв курс на створення
інформаційного освітнього простору.
На сьогоднішній день гімназія повністю комп’ютеризована. У кожному
кабінеті є мультимедійна система: проектор, екран або телевізор, комп’ютер,
під’єднаний до мережі Internet. Завдяки точкам бездротового доступу вся
гімназія є суцільною зоною WI-FI. У кабінетах хімії, фізики, історії, двох
кабінетах української мови встановлені інтерактивні дошки. Це дає змогу
при проведенні практичних та лабораторних робіт використовувати
віртуальні хімічну та фізичну лабораторії. Віртуальна реальність дозволяє
продемонструвати учням явища, які у звичайних умовах показати дуже
складно чи взагалі неможливо.
У повній мірі можливості ІКТ для навчання використовуються за
умови , коли кожен учень має ПК, тобто створене навчальне середовище «1
учень – 1 комп’ютер». Лисичанська гімназія пішла цим шляхом. І вже на
сьогодні учні 7-10 класів (245 осіб) мають власні нетбуки, які
використовуються в навчальному процесі й працюють у режимі Wi-Fi.
Це стало реальністю лише завдяки толерантності, професіоналізму,
тонкій дипломатії директора гімназії, яка змогла переконати батьків учнів у
необхідності придбання цих засобів навчання. . Нетбуки «ACER» були
придбані батьками, які є союзниками педагогів й розуміють важливість
інформаційної підготовки своїх дітей для їх конкурентоспроможності в
майбутньому. Програмне забезпечення “ Acer Classroom Manager” компанія
Acer надає власникам своєї продукції безкоштовно. Знайти це програмне
забезпечення та адаптувати його до наших умов, вирішити складні технічні
завдання, які постали перед колективом гімназії, допомогли співробітники
Центру інформаційних технологій нашого постійного й давнього
медіапартнера – Луганського національного університету ім. Тараса
Шевченка.
Сьогодні за допомогою організації навчальної взаємодії вчителя з усіма
учнями класу вчитель може відправити необхідні для навчання матеріали на
нетбуки учням, стежити за виконанням наданих завдань, допомагати їм,
об’єднувати в групи, перевіряти знання тощо. Це дозволяє ефективно
організовувати навчання як у гімназії, так і вдома, навіть у випадках хвороби
учня чи карантину. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не
тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його
сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й
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обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом
навчання. За комп’ютерами майбутнє в пошуку необхідної інформації.
Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому
впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно
природним явищем.
Крім того, батьки гімназистів можуть за допомогою on-line
відеотрансляції стати учасником буд-якого уроку або позакласного заходу.
Якщо програма «AcerClassroomManager» більшою мірою є
модернізацією традиційних форм навчання, то абсолютно нові можливості
відкриває електронне навчання.
Лисичанська багатопрофільна гімназія – чи не єдиний навчальний
заклад в Луганській області, який сьогодні в навчально-виховному процесі
використовує технології активного навчання, зокрема електронне навчання.
Воно ґрунтується на застосуванні традиційних і нових інформаційних
технологій, виступає як основний засіб, що полегшує отримання освіти
шляхом застосування особистісно-орієнтованих методик навчання.
Основними завданнями системи електронного навчання є:
– підвищення якості та ефективності сприйняття навчальної інформації
суб‘єктами навчального процесу;
-забезпечення територіальної та часової інваріантності навчального процесу
( у разі відсутності учня на уроці через будь-які причини) за умови наявності
в учасника освітнього простору будь-якого гаджета, що має підключення до
Інтернету.
Електронна освіта є цілеспрямованим, інтерактивним асинхронним
процесом взаємодії суб‘єктів і об‘єктів навчання між собою і засобами
навчання. Працюючи в системі електронного навчання, вчителі гімназії
використовують такі види навчальної роботи: віртуальні уроки і лекції,
відеоуроки і відеолекції, віртуальні семінари, практичні завдання, віртуальні
лабораторні роботи, віртуальні іспити.
Лисичанська гімназія дуже активно використовує найновіші Web -засоби
для покращення якості освіти. Тут варто зазначити, що з цією метою ми
використовуємо декілька сайтів в українському кіберпросторі.

114

Головне вікно сайту системи електронного навчання

Сайт працює на платформі Moodle. Ця система використовується для
керування курсами. Ми створили кілька курсів і активно починаємо
використовувати можливості платформи.
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Сторінка на платформі «Moodle» вчителя української мови, що працює в
7-Б класі

Зупинимося також на сайті електронного университету. http://лну.укр –
електронний університет ЛНУ імені Тараса Шевченка. Сайт активно
розвивається спеціалістами університету. Серед останніх інновацій - модуль
"Тест". Цей модуль є частиною системи. Він дозволяє створювати тести, що
мають більше 20 специфічних налаштувань, зокрема дозвіл доступу на
випробування в певний час, тестування, захист паролем доступу лише для
певної групи учнів. Налаштування для зручності згруповані за різними
категоріями. Центр інформаційних технологій ЛНУ ім. Тараса Шевченка
активно залучає педагогічний колектив гімназії до використання цього
інтернет-ресурсу у своїй роботі.
Саме завдяки підтримці Центру інформаційних технологій традиційна
співпраця з факультетом довузівської підготовки ЛНУ імені Тараса
Шевченка переросла в нову якість. Починаючи з 2010 навчального року,
Лисичанська багатопрофільна гімназія здійснила кардинальні зміни в змісті
та організаційних формах свого існування, збагативши навчальний процес
інформаційно-комунікативними технологіями. Гімназія почала працювати в
системі дистанційного навчання з викладачами Луганського національного
університету ім. Тараса Шевченка та Луганського державного медичного
університету.
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Тепер викладачі ВНЗ проводять консультації, лекції, інтернетконференції для гімназистів, членів МАН, відкриті дистанційні уроки для
батьків із питань профорієнтації. Традиційними також стали батьківські
інтернет-збори при кафедрі довузівської підготовки Луганського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
Учителі та учні гімназії разом із викладачами ВНЗ беруть участь у
Міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях.
Учні 10-11 класів 2 рази на місяць навчаються на базі вищих
навчальних закладів. Проводять заняття викладачі ВНЗ: Орлова О.А., доктор
біологічних наук, професор; Луценко О.Г., старший викладач; Горошкіна
О.М, доктор філологічних наук;Жучок Ю.В., кандидат математичних наук,
Пінчук Т.С., доктор філологічнихнаук, професор. Це навчання протягом двох
останніх років відбувається в системі Blendinglearning (змішане навчання).
Під змішаним навчанням прийнято розуміти поєднання формальних засобів
навчання (роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу і т.ін.) з
неформальними(наприклад, обговоренням засвоєного за допомогою
електронної пошти й інтернет – конференцій). Змішана форма навчання
органічно об’єднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання.
Гімназисти мають змогу користуватися бібліотекою, електронними
посібниками та підручниками, лабораторним приладдям, а також працювати
з викладачами університетів із застосуванням мультимедійних технологій.
Зміст профільної підготовки ретельно розроблений відповідно до специфіки
навчального плану гімназії, складеного у співробітництві з викладачами ВНЗ.
Учителі гімназії викладають матеріал базового рівня, а викладачі вищих
навчальних закладів розв’язують нестандартні завдання, рівень складності,
важкість яких вищі у порівнянні з завданнями середньої школи. Позитивний
аспект існуючої системи профільної підготовки полягає в тому, що
передбачає систематичну самостійну творчу роботу учнів. Крім того, у ході
підготовки вузівських завдань в учнів виникає необхідність у консультуванні
з учителями - предметниками та викладачами ВНЗ. Це теж позитивний
момент, бо він сприяє додатковій індивідуальній співпраці учня й учителя,
учня й викладача, особистісно-орієнтованій взаємодії. Ефективність
змішаного навчання заснована на тому, що учні самі відчувають необхідність
подальшого навчання без спонукання збоку. Вони мають можливість
працювати з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який
підходить безпосередньо їм. Незаперечним є те, що за час навчання в системі
Blendinglearning гімназисти набувають навичок самостійної роботи,
підвищують рівень знань і отримують упевненість у своїх силах і планах на
117

майбутнє.
У навчальній діяльності кожного гімназиста передбачено:
- обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційних технологій;
- використання навчальних програм з усіх предметів;
- використання мультимедійного обладнання на кожному уроці;
- комп’ютерне тестування і контроль знань;
- користування каталогами і замовлення книг у публічних бібліотеках
через Internet;
- використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet, для
підготовки доповідей та рефератів;
- користування електронними текстами художніх творів, використання
електронних енциклопедій тощо.
При чому починається така підготовка дитини до адекватної взаємодії з
віртуальним світом з п’ятого класу, як тільки учень прийшов до гімназії.
Протягом навчання в гімназії відпрацьовуються такі навички, як вміння
формувати пошукові запити, створювати тексти, перетворювати їх на web –
сторінки, створювати мультимедійні презентації та поважати авторське право
в мережі, дотримуватись норм неоетикету, проходити он – лайн тестування
та багато інших навичок, що є ознакою медіа культури сучасної людини.
З 2011 року Лисичанська багатопрофільна гімназія є учасником
Всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади впровадження
вітчизняної
моделі
медіаосвіти
в
навчально-виховний
процес
загальноосвітніх навчальних закладів». Які ж внутрішні умови дозволили
нам вдатися до експерименту? Передусім, це переконаність директора
гімназії Бєлухи С.В. у необхідності цілеспрямованої систематичної роботи з
підвищення медіаграмотності всіх учасників освітнього простору. Саме тому
колектив гімназії підхопив ідею Світлани Василівни щодо участі в
експерименті. До того ж матеріальна база нашого навчального закладу
дозволяє впроваджувати модель медіаосвіти в навчальний процес.
Ще однією умовою входу в експеримент була готовність до цього
суб’єктів навчального процесу. Відомо, що діти – «аборигени цифрового
світу», вони готові до впровадження інформаційних інновацій, а якщо
розглянути статистику (тільки 3% користуються Інтернетом за потребою,
інші 97% розважаються; левову частку з вільного часу підлітків займає
взаємодія з різноманітними медіа і т.д.), то зрозумілим і навіть необхідним
стає впровадження медіаосвітніх інновацій.
Щодо вчителів, то, крім того, що створено новий, інформаційний
простір, який розширюється й удосконалюється, ведеться постійна робота з
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медіаосвіти педагогів. Учителі потребують знань з медіакультури.
Щопонеділка 5-10 хвилин виробничої наради присвячується питанням
медіаосвіти: для педагогів проходять заняття бліц-освітнього курсу
“Медіакультура». У листопаді 2014 року науковці Інституту соціальної та
політичної психології НАП України провели на базі гімназії провели
науково-практичний семінар «Як медіаосвіта сприяє конструктивному
діалогу в суспільстві».
Яким же чином медіаосвітні інновації вплинули на життя учнів?
Передусім це створення нового, інформаційного середовища для навчання.
Але не тільки. Нові технології та медіаосвітні знання активно входять у всі
сфери життя гімназії, у тому числі у сферу позаурочної роботи. Проводяться
клубні заняття та години спілкування за медіаосвітньою тематикою. Почав
працювати творчий медіаклуб: радіостудія “Yesterday”; фотостудія “Space”;
студія веб-дизайну. Розробляються медіаосвітні теми в науководослідницьких роботах учнів – членів МАН та гімназійного наукового
співтовариства «Пошук». В І найголовніше, що було зроблено на шляху до
систематичного й цілеспрямованого формування медіакультури, – це
включення до навчальних планів спецкурсу для 10-х класів «Медіакультура»,
що на сьогодні посів чільне місце в концепції Лисичанської багатопрофільної
гімназії.
Висновки. Серед найважливіших ключових компетентностей сучасної
людини, яка живе в епоху «інформаційного вибуху», безумовно, є
інформаційно – комунікаційна. «Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти» вона визначається як одна з найважливіших. У
Стандарті
зазначено:
«Формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається в результаті
застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану.
Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного
навчального предмета у формування зазначеної компетентності.» [4] І це
означає, що вся освітня система середньої школи має цьому сприяти. І як
будь – який бік навчання не обмежується передачею суми знань, а є засобом
культурного виховання, так і формування інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів одночасно є формуванням медіакультури. Бо сучасна
людина
приречена
взаємодіяти
з
інформаційними
потоками,
опосередкованими новітніми медіазасобами протягом життя. І в першу чергу
це стосується навчальної інформації, кількість якої збільшується в
геометричній прогресії. Тож головним завданням середньої школи сьогодні є
вироблення в учнів навичок е – навчання, які допоможуть їм учитися
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протягом життя та бути успішним.
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Аннотация. Медиакультура личности настоящего, а тем более человека
будущего, невозможна без такой ее части, как свободное и грамотное
владение
компьютерной
техникой,
использование
возможностей
современных информационных технологий для обучения (так называемое Е
- обучение). Для того, чтобы выпускник средней школы был успешным в
дальнейшем обучении и в жизни, в средней школе необходимо создать
условия для формирования таких навыков. Под силу это только
инновационным ОУЗ, таким как Лисичанская многопрофильная гимназия.
Ключевые слова: навыки е-обучения, медиакультура, информационно коммуникационная компетентность, средняя школа, инновационное учебное
заведение, Лисичанская гимназия.
Abstract. Media culture of present identity and human of future is not possible
without such part of it as free and proficiency with computers, use of modern
information technologies for learning (known as e - learning). High school should
create appropriate conditions for pupil in order to make them successful in their
future education and life. Only modern schools are able to do this such as
Lisichansk gymnasium.
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Світлана Захаркіна, Лілія Шамрай
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАСОБАМИ
МЕДІАОСВІТИ
У статті йдеться про важливість медіаосвіти та необхідність її
інтеграції у систему освіти України. Повідомляється про формування
патріотизму засобами медіаосвіти та про напрацювання Зміївського ліцею №1
Зміївської районної ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу
З.К.Слюсаренка - учасника дослідно-експерементального проекту - на шляху
запровадження медіаосвітніх практик.
Ключові слова: медіаосвіта, формування патріотизму, критичне мислення,
інформаційний простір.
Нині особливо гостро стоїть проблема виховання школярів в сучасній
соціокультурній ситуації, яка характеризується провідними тенденціями розвитку
суспільства, що відображають процеси глобальної інформатизації. Сучасна освіта
немислима без використання засобів масової комунікації та інформаційних
технологій. Імпонує вислів Череповської Н.І.: «Сталася безперечна переорієнтація
молодіжної аудиторії від друкарського тексту до аудіовізуального(екранного).
Аудіовізуальний текст є основою створюваної людиною віртуальної реальності.
Вплив її на людину вельми великий. Важливо навчити молоде покоління
розрізняти віртуальну, створену на екрані, реальність і об'єктивну реальність
навколишнього світу. Через особливий вплив медіа на сучасних школярів саме
медіа – це прекрасний матеріал для використання у виховному процесі закладів
освіти.» [5; 305].
Засоби масової комунікації посіли одне з провідних місць в житті сучасних
учнів. Час, що проводять учні перед монітором комп'ютера (телефона) за
тривалістю вже фактично перевершує час, який відводиться на перебування в
школі. Отже, уже ні у кого не викликає сумніву важливість володіння
інформаційними технологіями як необхідним інструментарієм виховання
школярів, націленого на розвиток рівня їх соціальної готовності, що дозволяє їм
бути конструктивними в основних сферах діяльності , що сприяють адаптації
школярів до дорослого життя, формуванню етично-моральних якостей.
«Події останнього року стали цілющими для українського суспільства. Вони
сприяли бурхливому сплеску патріотизму в українців. Аналізуючи це поняття
крізь призму історії, можна зазначити, що патріотизм був і є затребуваним. Утім,
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український патріотизм завжди розглядали в негативному світлі. Цю проблему
можна вирішити за допомогою медіаосвіти», - переконана Череповська Н.І.
Науковець наголошує, що потреба у вихованні патріотизму за допомогою
медіаосвіти стоїть неабияк гостро, адже Україна зіткнулася із пропагандою
країни-агресора, й акцент потрібно робити на візуалізації інформації, яка має
найбільший вплив на реципієнта. У вихованні молоді насамперед повинні бути
три складові: медіаобізнаність, медіаграмотність і медіакомпетентність[5; 317].
Особистість учня виступає як складна сукупність індивідуальних,
структурних, функціональних, психічних, свідомих і діяльнісних якостей людини,
що формуються у процесі виховного впливу і виявляються найбільш повноцінно в
конкретній практичній діяльності. Виховання учнів у Зміївському ліцеї №1
Зміївської районної ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу
З.К.Слюсаренка здійснюється в контексті національної і загальнолюдської
культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі
вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства,
держави і нації.
Останні суспільно - політичні події в Україні показали важливість соціальної
активності громадян та їхньої політичної культури у становленні демократичної
держави. Тому постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання.
Яким насправді має бути вихованець? Ці питання постають нині перед нами і
всі вони потребують негайної відповіді та втілення в життя. Провідною ідеєю
педагогічного колективу Зміївського ліцею №1 є створення умов для виховання
особистості,
здатної
критично
мислити,
самостійно,
результативно,
дотримуючись принципів моралі та права, вирішувати суспільні й особисті
проблеми. Вагомим чинником освітньо-виховного процесу у ліцеї дедалі
активніше стає використання мультимедійних технологій. Це надзвичайно
корисна й плідна освітня технологія завдяки властивим їй якостям
інтерактивності, гнучкості, інтеграції різних видів наочної навчальної інформації,
а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і
сприяти підвищенню їх мотивації. Досвід підтверджує - дидактична сила
мультимедіа полягає в тому, що учня легше зацікавити й навчити, коли він
сприймає узгоджений потік звукових і зорових образів, відчуваючи на собі не
лише інформаційний, а й емоційний вплив.
Декілька років поспіль, розпочинаючи ознайомлення з першими кроками на
шляху до впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти, ми й гадки не мали,
наскільки цікавою та затребуваною для нас виявиться ця тема.
Участь навчального закладу у дослідно-експериментальному проекті
регіонального рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження
медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської
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області» забезпечила системність самоосвітньої діяльності учителів, усвідомлення
необхідності не лише мислити, а й діяти сучасно, творчо, стимулювати творчу
працю учителя та учнів. Використання медіапродуктів є незамінним і здатним
осучаснити процес шкільного навчання, стати додатковим фактором створення
мотивації у підготовці до уроку чи практичної конференції, семінарського заняття
скап-мосту, учнівських чатів тощо.
На думку багатьох дослідників серед якостей інформації для педагогічної
діяльності (навчання та виховання) найважливіше до інформації підходити
прагматично [3;440]. Тож цілком логічно, що учителі ліцею, досить часто
використовують у проведенні уроків метод проектів. Це одна із педагогічних
технологій, що допомагає якнайкраще втілювати засоби медіаосвіти на уроках, бо
спонукає учнів до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку. А міжпредметні
зв’язки дають можливість учням реалізувати їх уміння накопичувати,
систематизувати, аналізувати та співставляти інформацію [6; 24]. Доречними є
Урок-пам'ять, урок-спогад, які набувають виховного впливу та надають
можливість учителям у співавторстві відтворити історичні події через призму
художнього слова (українська література) та історичного факту (історія).
Наприклад, урок на тему: «О.Довженко «Україна в огні». Національні й
загальнолюдські проблеми крізь призму авторського бачення й оцінки» дав
можливість старшокласникам не тільки детально ознайомитися з інформацією
про початок війни на наших землях1941 року, але й порівняти її із сучасними
подіями, вказати на трагізм історії України, історичне безпам’ятство та нагальну
потребу в гуманізації суспільства й особистості. З цього приводу сам
О.П.Довженко зазначав: «Людина родиться для щастя й для радості, бореться
вона і діє во ім’я щастя. І розцвітає людина в щасті, а не в журбі, у світлі, і не в
темряві й незнайстві, у сім’ї, а не в розлуці, і ніколи не в неволі» [8;15].
Враховуючи стрімкий розвиток інформаційного суспільства, можна
констатувати, що роль учителя літератури у формуванні читацької культури
школярів значно зросла. Читацький інтерес, як і будь-який інтерес, має хвильову
структуру і для нього характерні свої «припливи» та «відпливи»,тому учителісловесники, у цій ситуації стають певним мотиватором у читанні учнів,
своєрідним популяризатором окремого твору.
Мас-медіа є помічником учителя у створенні мотивації до читання. У цьому
напрямку використовуємо такі сучасні медіа тексти, як:

анімаційні фільми;

кінофільми і телевізійні програми;

відеоролики;

малюнки, графіка, фотографія;

матеріали Інтернет-сайтів.
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Слід зазначити, що у чинних програмах з української літератури, зарубіжної
літератури є багато творів, які час від часу екранізувалися. Використовуємо
переважно фрагменти екранізацій під час уроків, пропонуємо обговорити
побачене за таким алгоритмом:
А) екранізація як відображення режисерського світосприйняття особливостей
часу створення фільму;
Б) екранізація як переосмислення першоджерела, як відправна точка у
створенні іншої художньої структури, адекватної щодо першоджерела в загальній
ідейній та емоційній налаштованості;
В) екранізація як відтворення художньої образності літературного слова
засобами кіномистецтва з неминучим втрачанням авторського начала;
Г) екранізація як аналіз авторської думки першоджерела, але в іншій формі її
розвитку.
У ході обговорення літературного твору враховуються особливості
літератури та кіно як видів мистецтва, що забезпечує формування аналітичного
підходу до прочитаного та побаченого.
Різні вікові групи учнів отримують практичні завдання.
5 – 6 класи:

створення малюнка за враженнями від твору/фільму;

складання сценаріїв казок;

складання запитань до автора твору, режисера, акторів, героїв твору;

гра «Влучна репліка».
7 – 8 класи:

усне малювання героїв фільму, висловлення своїх вражень через
малюнок, вірш, замітку;

створення рекламного проекту книги/фільму;

створення малюнків-кадрів до літературного твору;

тестування за змістом вивченого твору та побаченого фільму.
9 – 11 класи:

аукціон творчих ідей «Мій майбутній сценарій»;

гра-вікторина «Що це за фільм?» (за картками, відеосюжетами);

відеодиктанти;

створення і озвучування сюжету за вивченим поетичним твором у
вигляді стоп-кадрів;

створення кіноафіш з допомогою колажів із домальовуванням;

добір живописних, музичних творів, що асоціюються з тим чи іншим
медіатекстом. Обґрунтування свого вибору;

письмове рецензування медіатекстів;
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прослуховування усної інформації з подальшим її ілюструванням
малюнками, складання сценарного плану відео сюжету;

спрощений виклад запропонованої відеоінформації з метою, щоб вона
стала доступною.
Викладання літератури має свою специфіку: обов’язковий вплив на емоційну
сферу учня. З огляду на це актуальним і дієвим є використання на уроках
презентацій, анімацій, відео- та аудіо файлів, що забезпечує включення учнів до
процесу переробки інформації механізмів образного мислення.
Крім запропонованих завдань, використовуємо створення власних
медіатекстів на уроках літератури, серед яких виокремлюються видання
літературного журналу, альманахів на тему ролі книги і читання у житті людини,
створення мультимедійних презентацій на конкретну тему, написання анотацій до
книги, підготовка фотографій, малюнків, колажів на літературні теми, малювання
афіш, які учні успішно демонструють у ході обласного фестивалю комп’ютерної
графіки та анімації. Така робота забезпечує формування в учнів навичок
критичного мислення, аналізу медіа-текстів, візуальних засобів. Актуальним є
створення учнями індивідуальних і колективних проектів. Цьогоріч учень 4-А
класу Пархоменко Д. став переможцем Всеукраїнського етапу істориколітературного конкурсу «Історія мого роду». Всього учнями ліцею для конкурсу
було запропоновано 164 роботи, 16 стали переможцями районного етапу, а 4обласного.
Тісна співпраця із редакцією районної газети «Вісті Зміївщини» дає
можливість учням використовувати архіви матеріалів з дня заснування видання.
Так, під час підготовки до уроку розвитку мовлення учні підібрали декілька
нарисів про видатних земляків, прочитали їх на уроці, проаналізували, потім
створили власні висловлювання. На наступному уроці визначили найкраще, яке
потім було надруковане на сторінках районної газети. А розповідалося в цьому
тексті про одного з найкращих учителів нашого закладу, який незабаром мав
відзначити ювілейну дату свого народження. Крім того, на знак подяки за уміння
легко, доступно пояснювати матеріал, прищеплення любові до предмету, діти
змонтували відеоролик із цим же нарисом і надіслали учителю як вітальну
листівку на персональну сторінку у соціальній мережі та на сайт учителя. Ця
робота набула поширення і у організації ліцейських свят. Гуртківці спільно з
місцевими телеканалами «Зміїв-медіа», «25 канал» створюють відеоролики свят
та звітують через сайт ліцею, соціальні мережі про їх проведення. Корисною і
цікавою ця інформація є і для батьківської громади міста. Таким чином, виховний
потенціал задовольняє потреби всіх учасників навчально-виховного процесу.
Наші діти люблять, навіть на уроках за допомогою телефонів та планшетів
грати в різні ігри, далеко не всі із них є розвиваючими чи навчальними, тому як
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альтернативу вчителі української мови та літератури пропонують до
використання електронний науково-методичний комплект «Сходинки до ЗНО».
Зміївський ліцей №1 – один із восьми навчальних закладів Харківської області,
що брав участь у проведенні попередньої експертизи апробації, нині він на
затвердженні у Міністерстві освіти і науки України. Це практичний довідник із
підготовки до ЗНО для широкого кола користувачів – насамперед учнів 8-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів, який дає можливість покращити
навчальні досягнення учнів через посилення самостійності в опануванні
знаннями, що є однією з основних рис Болонської конвенції. Використовуючи
посібник, учні не лише опановують синтаксис української мови, а й
удосконалюють власні навички роботи з комп’ютером. Реалізуючи свої задуми,
автори подають матеріал, відходячи від традиційних «підручникових» схем.
Продумана структура посібника допомагає учню самостійно отримати
якнайшвидше оцінку навчальних досягнень (за 9-14 хвилин), а вчителю залучити
до перевірки вивченого всю групу із мінімальною затратою часу. В контексті
сучасних концепцій навчання важливою є виховна функція дидактичного
процесу, що передбачає формування всебічно та гармонійно розвиненої
особистості (патріота, громадянина, гуманіста)[5;308]. Національне виховання
учнів на такому уроці здійснюється засобами змісту навчального предмета та
методами його викладання. Тексти, використані у програмному засобі, покликані
стимулювати прагнення дізнаватися щось нове; прищеплювати естетичні смаки,
виховувати любов до українських природних багатств, Батьківщини, почуття
патріотизму.
Пізнати, навчити, виховати дитину... У цій складній справі немає готових
рецептів. Насамперед треба зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її
індивідуальні особливості. Сама лише урочна система навчання не може
забезпечити всього цього сповна. Цьому мають сприяти різні форми
індивідуальної роботи, самостійної, гурткової, а також участь у конкурсах і
конференціях, тренінгах і семінарах. Слід зазначити, що зростає інтерес учнів до
створення робіт для участі у медійних конкурсах. Кожній дитині цікаво, щоб його
успіхи побачили не лише у стінах школи. У 2013-2014 навчальному році учні
долучилися до внутрішньо ліцейського проекту «Реклама ліцею як закладу із
славним минулим і сучасним» (маємо кілька відеороликів, які успішно
використано під час формування мережі 10 класів ліцею: на навчання із
загальноосвітніх навчальних закладів Зміївського району до нас звернулося 22
учні). Особливо привабливими для учнів, переважно 10-11-х класів, є конкурси
«Краща анімація», «Кращий фоторепортаж», «Відеофільм», «Відеофільм, знятий з
мобільного телефону», «Найкращий журналіст». Перші результати – це два ІІІ
місця у обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН
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України у секції «Internet-технології та WEB дизайн» (Нанака Р., 11-Б клас),
Яхненко Я. ( 11-В); І місце у обласному конкурсі учнівських творів, присвячених
290-річчю від дня народження Г. С. Сковороди, ініційованому Управлінням у
справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації
(Калітіна К., 11-Б клас); Кривенок В., 11-Б клас, запрошений до співпраці із
телевізійним каналом «Зміїв-медіа» та має власні телевізійні проекти «Ніхто не
забутий, ніщо не забуте» тощо. Творча група учителів взяла активну участь в
онлайн-конкурсі до 200-річчя з дня народження Т.Шевченка, ініційованому КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти», нині функціонує сайт «Обдаровані».
Як стверджує Заїр-Бек, інформатизація освіти – процес важливий, оскільки в
даний час школа покликана виховати вільну, розвинену й освічену особистість,
що володіє певним суб'єктивним досвідом, здатну орієнтуватися в умовах
постійно мінливого світу. Формування критичного мислення в період розширення
інформаційного простору набуває особливої актуальності [1; 22]. У ситуації
інформаційної війни надзвичайно важливим є формування в учнів та педагогів
медіакультури, як здатності критично мислити, протистояти руйнівному впливу
інформації, створювати якісні медіа тексти, усвідомлювати психологічні засоби
маніпуляції свідомістю людей. Створення сучасної шкільної газети – є одним із
шляхів запровадження діалогу в освіті, розвитку медіакультури учасників
навчально-виховного процесу, розбудови демократичного суспільства.
Практичні навички самостійного здобуття інформації, її поновлення,
коригування та інтерпретацію учні філологічного класу, класів допрофільної
підготовки і всі бажаючі творчо реалізують через активну участь у діяльності
прес-центру газети «Меридіани ліцею». Історія видання розпочинається у 2007
році від звичайної листівки на предметний тиждень. Сьогодні ж зміст шкільної
газети – це «очі й думки» кожного мешканця ліцею. Це коло інтересів дітей, їх
переживань, турбот і пошуків, падіння і перемоги, це своєрідний шкільний
літопис у друкованому слові. Позитив у тому, що учасники проекту набувають
уміння роботи в команді, застосовують навички критичного мислення на
практиці, а також вдало і нестандартно викладають свої думки в письмовій формі.
Наприклад у 2013-2014 роках передбачено рубрику «Шевченкові
присвячується», де залюблені у рідне слово, талановиті, креативні, різні за віком
учні мають змогу публікувати власні твори, спробувати себе у царині поезії тощо.
Все це є показником того, що курс за вибором „Медіакультура”, гурткова робота
стають засобами, які можуть перетворити захоплення на майбутню професію,
виховати з фотографа-аматора, який знімав на мобільний телефон, журналіста,
який тільки пробує себе у шкільній пресі, сценариста-початківця, який вперше
пробує написати сценарій до власного короткометражного фільму, справжнього
професіонала.
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Зараз популярність на фотографії переживає, напевно, найкращі свої часи,
адже кожна сторінка в соціальній мережі супроводжується фото і, звичайно, що
кожен хоче зробити це фото таким, щоб воно було якомога краще. Вивчення
правил композиції кадру, елементарних азів із фотокорекціі, допомагає учням
аналізувати власний фотоматеріал, уникати помилок. Так, наприклад, учні
починають розуміти поняття «заднього фону», поняття цілісності кадру,
особливості аудіосупроводу та інші. Всі ці знання, одночасно із традиційними
шкільними предметами, для дітей дуже цікаві, вони допомагають переосмислити
зрозумілі істини, проявити творчі здібності. Кожен учень для публікації твору
добирає власне фото, яке розміщується разом із творчою роботою. Маємо у цьому
напрямку досягнення Всеукраїнського рівня. Фото-кореспонденти газети
«Меридіани ліцею» Котенко О. та Лацько А. за результатами Всеукраїнського
конкурсу «У об'єктиві натураліста» мали призові місця за фотороботи «Світанкові
роси» та «Ранок на Дінці», а Попова Вікторія, заступник редактора ліцейської
газети, стала призером Всеукраїнського конкурсу дитячої медіатворчості «Діти,
медіа, мир» у номінації «Україна – це ми!» (фотоконкурс) за роботу
«Україночка».
Члени гуртка «Медіакультура» цьогоріч презентували досвід ліцею у царині
фотографії у районному конкурсі, оголошеному головою райдержадміністрації до
дня Незалежності України, і стали абсолютними переможцями, отримавши
цінний подарунок – фотоапарат для прес-центру ліцею за роботу «Діти-це
майбутнє кожної нації!».
Шкільний кіноклуб « Твій вибір» у 2015-2016 навчальному році започаткував
перегляд фільмів на патріотичну тематику, поштовхом стала участь ліцеїстів у
презентації роману Сергія Лойка «Аеропорт», зустріч із її автором та читання
уривків твору народним артистом України О.Горбуновим. Так учні уже
переглянули, обговорили, поділилися враженнями від фільмів «Аеропорт» (2015),
«Поводир» (2014, реж. О.Г.Санін), «1377 спалених заживо» (2009, І.Кравчишин),
«Війна без переможців»(2003, І.Чижов), «Війна - український рахунок» (2002,
С.Буковський).
Практика показує, що предмет „Медіакультура” значно підвищує
інформаційний та телекомунікаційний рівень сучасного учня, надає реальної
можливості уникати на уроках літератури наказового дієслова «читати»,
прокласти кожній дитині свою стежку до художнього твору, бути на гребені
сучасних перетворень та новинок чудо-електроніки і тому поширення курсу є
пріоритетним напрямком у сучасній освіті.
Тож, основний результат маємо: національно-свідоме, розумне, вдумливе
сприйняття ліцеїстами сучасного інформаційного простору через навчання теорії
розвитку та особливостей функціонування засобів масової інформації, через
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розвиток комунікативних умінь учнів та через закріплення в них навичок
самостійного, творчого створення, передачі та спостереження медіа-інформації,
сприйняття сучасних видів мистецтва у всіх їх проявах.
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This article is about the importance of media education and necessity of its
integration in ukraininan system of education .The article reports about the formation of
patriotism with help of media education and about main achievements of Zmiiv lyceum
N1 named of Zmiiv local department of Kharkiv region . Named after Z.K. Slyusarenko
- the participant of the experimental research project . On the way of improving and
spreading of media education practice
Key words : media education, the formation of patriotism, critical thinking,
informational space
Ірина Земелько
ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В АСПЕКТІ
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.
З ДОСВІДУ РОБОТИ КЗ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 28 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Стаття присвячена визначенню ролі медіаосвіти для адаптації учасників
навчально-виховного процесу в умовах інформаційного суспільства,
проаналізовано форми й результати впровадження медіаосвіти та
напрямки, що характеризують прояви соціальної адаптації учнів та
вчителів в інформаційному суспільстві на прикладі КЗ «Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради
Полтавської області».
Ключові слова: соціальна адаптація , інформаційне суспільство, критичне
мислення, впровадження медіа освітніх практик.
Ви вважаєте себе цифровими аборигенами чи цифровими мігрантами?
Відповідь визначена вашим віком. посадою, іншими складовими поняття
цифрової нерівності. Швидкий розвиток техніки та інформаційних
технологій вимагає адаптації до нових процесів в інформаційному
суспільстві. Адаптація — пристосування особи до соціального середовища, ії
інтеграція у різні соціальні групи, прийняття норм і цінностей соціального
середовища. Адаптація може здійснюватись у формі акомодації (повного
підпорядкування вимогам середовища без їх критичного аналізу),
конформізму (вимушеного підпорядкування вимогам середовища) та
асиміляції (свідомого й добровільного прийняття норм та цінностей
130

середовища на основі особистісної солідарності з ними). [1] Компонентами
соціальної адаптації є : соціально-побутова, економічна, комунікативна,
регулятивна і самореалізація. Виокремимо комунікативну адаптацію, яка
зумовлює пристосування індивіда до нових взаємозв'язків, які зазнають
істотних змін в умовах інформаційного суспільства. Інформаційне
суспільство - це сукупність суспільних відносин у різних сферах людської
діяльності (політиці, економіці, освіті, культурі, дозвіллі, особистому житті
тощо), яка відбувається на засадах широкого використання інформаційних
комунікаційних технологій, завдяки чому кожен має можливість створювати,
поширювати та використовувати інформацію і знання. Інформація в
сучасному сучасному світі – засіб життєдіяльності, який набуває владних
ознак , пронизує усі сфери функціонування суспільства. Окремі дослідники
пов'язують нове суспільство з розвитком комунікаційних мереж та
інтерпретують його в цьому контексті. З'являються концепції суспільства
мережевого інтелекту (Тапскотт), підкреслюється мережевий характер
майбутніх соціальних структур (Кастельс) та ін.[2]
Активне впровадження інтерактивних систем комунікації спричиняє
відчутні трансформації у вихованні людини. Це зумовлює зміну свідомості,
ціннісних орієнтацій сприйняття навколишнього світу. Особливо це впливає
на дітей, учнівську молодь, бо саме вони в епіцентрі медіаполя, що необхідно
враховувати як виклик сучасності, в аспекті адаптації.
В умовах інформаційного суспільства збільшується роль ЗМІ в формуванні
особистості, що значною мірою залежить від того, як медіа подають
інформацію. Враховуючи це, медіаосвіта — шлях до формування
медіаіммунітету та критичного мислення учня, що є важливим чинником
становлення світогляду.
За свідченнями фахівців ЮНЕСКО, медіаосвіта - інструмент захисту від
шкідливих ефектів і трендів медіа. Навчити дітей добувати, класифікувати,
аналізувати, використовувати інформацію , яку дають ЗМІ - один із напрямів
реалізації медіаосвіти в Україні. Орієнтуватися в інформації, захиститися від
деструктивного впливу неможливо без критичного мислення. Людина, яка
критично мислить, приймає власне рішення, обґрунтовуючи саме цей вибір
раціональністю, логічністю. Актуальним напрямком для формування
критичного мислення в навчально-виховному процесі є формування
особистісної медіакультури. Ця складова навчально-виховного процесу
передбачає формування навичок адекватного сприйняття, критичного аналізу
різних видів інформації, вміння переосмислити її, здатність до створення
власних медіапродуктів. Оволодіння алгоритмом читання медіатекстів -
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важлива складова різних форм медіаосвіти в нашому навчальному закладі.
Колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів № 28 з 2012р
долучився до Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України,
який проводять Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту України в партнерстві з Академією Української Преси
(наказ МОНмолодспорту України від 27.07.11 № 886).За цей час ми пройшли
етапи від вивчення наукових та науково-практичних джерел із питань
медіаосвіти до викладання курсів «Медіакультура» і «Основи
медіаграмотності», залучення учнів до конкурсів, підвищення рівня
медіакультури вчителів, учнів, батьків.
Педагогічний колектив використовує різні форми медіаосвіти:
інтегрована - забезпечується використанням медіа в межах уроків з
предметів інваріантної складової, що робить процес більш технологічним і
результативним;
формалізована - у межах варіативної складової адаптовані до віку учнів
навчальны курси. ;
позашкільна - участь у конкурсах , медіафестивалях.
У 2012-2015 рр. учні 8-10 класів вивчали курси «Медіакультура» і «Основи
медіаграмотності», спрямовані на формування культури споживання медіа,
розвиток критичного мислення учнів. Навчанням було пройшло більше 100
учнів.
Результати опитувань свідчать про важливість медіаобізнаності у
формуванні світогляду та критичного мислення учнів.
За цей період учні школи мали можливість навчитися якісно та свідомо:
•
читати медіа тексти (20%);
•
розрізняти маніпуляції в ЗМІ (26%);
•
критично сприймати інформацію (34 %);
•
створювати власні медіа продукти (50 %).
Окремо слід відзначити такий напрям роботи, як науково-дослідницька
робота учнів в рамках діяльності шкільного наукового товариства . Учні
провели дослідження, результати яких представили на міському етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Учениця К.
Кушнаревич в роботі «Медіаосвіта як складова формування особистості в
умовах інформаційного суспільства» (керівник Земелько І.С.) дослідила
основні проблеми впливу ЗМІ на формування учнівської особистості в
навчально-виховному процесі та запропонувати шляхи впровадження медіаосвіти.. Автор у висновку відзначила: результатом медіаосвітнього процесу
має стати сформована медіакультура особистості, основним показником якої
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є її медіакомпетентність, можливість за допомогою критичного мислення
формувати медіаіммунітет. Учениця Кобзарева В. з керівником, шкільним
психологом Лавровою І. А., узагальнили дослідження у своїй роботі «Вплив
засобів масової інформації на процес формування особистості».
Коломойченко А. провела дослідження «Медіаосвіта в аспекті формування
світогляду учнів в умовах інформаційного суспільства». Цимбалюк Артем
протягом 3-х років вів дослідження «Архітектоніка шкільної газети». Юний
науковець – призер міського та обласного етапів конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН, а в 2015 - 2016н.р.-переможець обласного етапу.
Як зазначає в роботі автор, «шкільні медіа мають за мету об’єднати в
єдиному інформаційному просторі учнів школи, їх батьків, учителів;
забезпечити права дитини на вільне висловлювання думок; формувати
навчально-інформаційні компетентності школярів. Шкільна преса своїми
основними завданнями вбачає реалізацію права на власну думку; вироблення
у дітей чіткої соціальної позиції… Відомий усьому світу педагог Януш
Корчак у 1921 році написав невелику працю «Про шкільну газету», де виклав
свої міркування з приводу цього виду діяльності». Автор підготував
рекомендації щодо удосконалення роботи шкільних редакцій і критерії
оцінки шкільних газет, основою яких є поняття архітектоніки.
Важливою складовою медіаосвіти для наших учнів стала можливість
навчання під керівництвом фахівців вищого класу: літня школа з медіаосвіти;
участь у Міжнародному семінарі-практикумі з медіаосвіти, у Києві за
сприяння MyMedia / DANIA (Гуміров В. та Менчинський О.) ; участь у ІІ
Міжнародному тренінгу-семінарі «Медіаосвіта: практичні моделі» у м. Київ(
Гуміров В.) . Під час семінару учасники зустрілися з послами ЄС в Україні,
очільниками уряду Данії, відомими українськими журналістами. Окрім того,
Віктор працював у юнацькій редакції газети FreedomUkraine, яка займалася
висвітленням теми свободи загалом і свободи в Україні.
Результатом такого начання наших учнів є не тільки нові знання, практичні
навички, а й чітко окреслені життєві та фахові оріэнтири.
Окремий аспект соціалізаці - учні, які вивчають основи медіаграмотності,
проведять навчальні заняття з іншими учнями. Так, у лютому 2015 року на
базі Полтавського обласного інституту післядипломної освіти під
керівництвом Муліки Катерини Миколаївни, завідувача центру практичної
психології і соціальної роботи ПОІППО, та учнів нашої школи для вчителів
та учнів області відбувся майстер-клас «Створення сучасної шкільної
газети». А 24 березня 2015 року за результатами участі полтавської делегації:
Муліки К. М., завідувачки центру практичної психології і соціальної роботи
ПОІППО,
Гумірова
В.,
Менчинського
О.(учнів
Полтавської
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загальноосвітньої школи I-IIIступенів № 28) у Міжнародному семінаріпрактикумі з медіаосвіти у місті Зелена Буча за сприяння MyMedia / DANIA
на базі Полтавської загальноосвітньої школи № 28 відбувся майстер-клас
«Створення сучасної шкільної газети». У майстер-класі взяли участь учні та
педагоги Полтавських навчальних закладів. Учні поділилися знаннями,
набутими емінарі-тренінгу, запропонували вправи учасникам майстер-класу
щодо формування структури газети, визначення її рубрик та жанрів газетної
журналістики. Учасники майстер-класу працювали над правильним
розміщенням інформації на шпальтах газети, над створенням заголовків. По
закінченню майстер-класу було створено 4 макети медіа продуктів. Ведучі
надавали професійні коментарі щодо створених макетів газет. В. Гуміров
презентував алгоритм створення реально затребуваного, цікавого шкільного
видання, нову концепцію шкільної газети. «У ситуації інформаційної війни
надзвичайно важливим є формування в учнів та педагогів медіакультури, як
здатності критично мислити, протистояти руйнівному впливу інформації,
вміння створювати якісні медіатексти, усвідомлювати психологічні засоби
маніпуляції свідомістю людей. Створення сучасної шкільної газети є одним
із шляхів запровадження діалогу в освіті та розвитку медіакультури
учасників навчально-виховного процесу»- зазначила Муліка Катерина
Миколаївна, завідувач центру практичної психології і соціальної роботи
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.
В. Остроградського, яка організувала проведення заходу.
Популяризації медіаосвіти сприяла зустріч, яка відбулась 27 травня 2015р.
в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Олеся Гончара. Наші учні провели
заняття для учасників студії медіакультури та грамотності «Відкритий
простір» (керівник Грінько В.В., головний бібліотекар обласної бібліотеки
для юнацтва ім. О. Гончара). Цимбалюк Артем представив своє дослідження
«Архітектоніка шкільної газети», супроводжуючи свій виступ презентацією
та аналітичними матеріалами про шкільні газети (авторське дослідження на
підставі вивчення шкільних газет різних закладів освіти міста, різних років
видання) . Гуміров В. та Менчинський О. провели заняття в інтерактивному
форматі : як правильно розміщувати матеріали на шпальтах газет, добирати
яскраві та влучні заголовки, проводити інтерв’ю.
Участь у міжнародних науково-методичних конференціях медіаосвіти 20132015рр. в м. Київ, проведених Інститутом інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України, Міжнародним благодійним фондом АУП надає
можливість збагатити свій досвід з медіа педагогіки. Старшокласники школи
брали участь у Всеукраїнській конференції «Стабільність і безпека - гарантія
майбутнього України» у м.Комсомольск. Тема конференції: «Медіапростір у
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системі шкільної освіти». Під час конференції учні презентували досвід
школи з питань медіаосвіти, відвідали майстер - класи, тренінгові заняття,
медіа – квест.
Залучаючи учнів до участі в конкурсах, сприяємо розвитку творчості на
основі отриманих на уроках знань. Зокрема, учні брали участь в конкурсах
медіатворів (конкурс відеороликів соціальної реклами «Не мовчи!»;
Всеукраїнський конкурс «Діти та медіа в Родині» для старшокласників
експериментальних шкіл; Всеукраїнський конкурс «Діти і телебачення в
родині», шкільний конкурс реклами).
Для вчителів та батьків проведено у 2013-2016 н.р. масові заходи
медіаосвітнього напряму : інформування батьків на зборах; тематична
педрада; виставка учнівських медіа робіт;; психологічна просвіта батьків
«Вплив телебачення на психічну сферу життя людини»; психологічна
просвіта учнів «Створення об’ємної та площинної мультиплікації».
В умовах сьогодення цікавим, корисним і важливим для вчителів школи
став досвід участі у тренінгу. «Ви втомились від інформаційної війни? Вас
захопив потік інформації і ви не знаєте що з цим робити? Ви б хотіли вміти
відзрізняти правду від пропаганди, маніпуляцій та фейків?» - саме так
організатори
Проекту «Програма медіаграмотності для громадян»
оголошували конкурс на участь у тренінгу для підготовки тренерів в 14
областях України. За наслідками конкурсного відбору заступники директора,
вчителі історії КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28»
Воронянська В.І. та Земелько І.С. пройшли в листопаді 2015р. тренінгові
навчання, які організували Рада міжнародних наукових досліджень та
обмінів IREX і Академія Української преси. Після навчання на тренінгу
учасники отримали знання
та навики з питань свідомого «медіаспоживання», а саме: інформації, ролі медіа, протидії пропаганді,
маніпуляціям та мові ворожнечі. Організатори потурбувалися про якісний і
змістовний пакет друкованих і електронних навчальних матеріалів, який
розроблено Проектом спеціально для навчання громадян. Ми організували
проведення тренінгів для категорії слухачів 18+. У січні 2016 провели
тренінги для працівників школи, вчителів школи, вчителів історії та
правознавства, учителів історії та географії міста Полтави та області, які
навчались на курсах підвищення кваліфікації(вік учасників 23-62роки).
Провели сесії: «Інформація про вплив», «Види медіа та їх використання»,
«Персональне медіа поле», «О’бєктивність медіа. Кому належать українські
медіа», «Маніпуляції та боротьба - маніпуляції в заголовках.Фейки,
фотофейки, маніпуляції з експертами», «Мова ненависті- стереотипи»,« Мова
ненависті. Руанда». На початку кожного заняття в частини учасників
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виникало нерозуміння: «Навіщо це мені». Але в ході тренінгу завжди
вдавалось ситуацію спрямувати на належну співпрацю і по закінченню
учасники висловлювали подяку за важливий матеріал. В умовах
інформаційної війни тренінги стали дуже корисним форматом, як зазначили
самі учасники тренінгів: цікаво, актуально, змістовно, практично; важлива
інформація подана в цікавій формі, змістовна підбірка роздаткових
матеріалів та в презентаціях; переглядаючи новини порівнюю з матеріалом
«власники каналів»; дуже важлива інформація і корисна; все це траба було б
ще до виборів, щоб громадяни розуміли, що не можна бути такими
нерозбірливими і продавати свої голоси; важливий і цікавий захід.
За результатами проведеного анкетування вчителів школи : медіаосвіта в
їхнє життя увійшла саме завдяки участі школи в експерименті ( 69 %);
медіаосвіта може впроваджуватись інтегровано (67%); рівень власної
медіаосвіти підвищили 64% вчителів (по шкалі 0-10 й оцінюють 7-9).
Учні, вчителі та батьки завдяки медіаосвіті адаптуються до умов
інформаційного суспільства.
Ознайомлення з історією медіа, маніпуляційними технологіями, аналіз
медійних продуктів сприяє вихованню свідомого, компетентного і творчого
споживача медіа, стимулює розвиток спеціальних знань, умінь, навичок у
сфері медіа.
Опитування по завершенню вивчення курсу свідчить про те, що учні
починають більше аналізувати медійні продукти, адекватніше користуватися
різноманітними медійними засобами, тобто намагаються критично мислити,
розвиваючи особистісне, оціночне ставлення до продукції ЗМІ. Робота, яку
проводить педколектив, допомагає учням а також вчителіям і батькам
адаптуватися в умовах інформаційного суспільства, формувати власну
громадянську позицію, сприяє профілактиці формування медіа залежностей,
маніпуляцій та інформаційного перевантаження. Як зазначила керівник
експерименту Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України: «Діти не
будуть медіаграмотними, поки не прийде нове покоління батьків, на яке ми
зараз можемо впливати». Розвиток медіакультури учнів, формування
медіаграмотності всіх учасників навчально - виховного процесу - важливий,
актуальний напрям роботи Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 28.
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Статья посвящена определению роли медиаобразования для адаптации
учасников учебно-воспитательного процеса в условиях информационного
общества, проанализовано формы и результаты внедрения медиаобразования
и определены направления социальной адаптации учеников и учителей в
информацинном обществе на примере КЗ «Полтавская общеобразовательная
школа І-ІІІ ступеней № 28 Полтавського городского совета Полтавськой
области».
Ключевые слова: социальная адаптация, информационное общество,
критическое мишление, внедрение медиаобразовательных практик.
The article is dedicated to the definition of the role of media education for adaption
of all the participants of education process under conditions of information society,
the forms and the results of implementation of media education and the directions
that characterize the display of social adaption on pupils and teachers in
information societyre analyzed on the example of community establishment «
Poltava secondary school of І-ІІІ stages №2 8 of Poltava citi council Poltava
region»
Key words: social adaption, information society, critical thinkin, implementation of
media educational practice
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Світлана Крамаровська, Олена Стадник
УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №172

Анотація. У даній статті розглянуто важливість та необхідність
упровадження медіаосвіти, представлено Програму впровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес Харківської гімназії №172 та
Модель формування медіакультури учнів.
Ключові слова: медіаосвіта, медікультура, програма, модель.
Аннотация. В данной статье рассмотрены важность и необходимость
внедрения медиаобразования, представлена
Программа внедрения
медиаобразования в учебно-воспитательный процесс Харьковской гимназии
№172 и Модель формирования медиакультуры учеников.
Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, программа, модель.
Annotation. This article is examined the importance and necessity of the
implementation of media education. The authors submit Program introduction of
media education in teaching and educational process of gymnasium 172 and
Model the formation of media culture of the students.
Keywords: media education, media culture, program, model.

Шкільний вік кожної людини – це початок усвідомленого сприйняття
світу, коли закладаються критерії добра і зла, порядності й брехливості,
сміливості й боягузтва, любові до рідного краю й Батьківщини, почуття
толерантності та поваги до інших, здатності співпереживати, розуміти та
виявляти терпимість до різних позицій, думок, почуттів. Цей вік є одним з
основних етапів виховання в особистості любові до Батьківщини,
усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних і
загальнолюдських цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота для
збагачення і примноження культурного і творчого потенціалу нашого народу.
Микола Амосов у своїх педагогічних роздумах «Здоров’я і щастя
дитини» наводить спосіб визначення рівня свідомості, моральної вихованості
дитини за визначеним типом авторитету:
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 якщо сприймає силу як єдиний можливий авторитет, то рівень, на
жаль, найнижчий – примітивний, тваринний;
 якщо визнає авторитет інтелекту, духовності, здатності цінувати
найвищі цінності: доброту, людяність, щирість – найвищий рівень.
Сучасні діти народилися в цифровому світі ХХІ століття, тому з
раннього віку знайомі з новими медіа. Про значення мас-медіа коротко і
сильно сказав відомий німецький філософ Н. Луман у перших рядках своєї
книжки «Реальність мас-медіа»: «Те, що ми знаємо про наше суспільство і
навіть про світ, у якому живемо, ми знаємо завдяки мас-медіа. Це твердження
не тільки щодо нашого знання про суспільство та історію, а й щодо пізнання
природи».
Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних
технологій на телебаченні, розповсюдження комп'ютерів, електронних
іграшок і сучасних мобільних пристроїв впливають на виховання дитини й
сприйняття нею навколишнього світу. Сучасна дитина з більшим
задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу. Істотно змінюється
і характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються й улюблені
герої та захоплення.
Які ж особистісні цінності переважають у дітей сьогодні? Який
інформаційний простір навколо наших дітей? Які чинники впливають на
внутрішній світ і поведінку дитини? Як підготувати нове покоління до життя
в сучасних інформаційних умовах?
Цими питаннями переймаються педагоги багатьох країн. У резолюціях
та рекомендаціях ЮНЕСКО неодноразово наголошувалося на важливості
медіаосвіти в сучасному інформаційному просторі. «Медіаосвіта – частина
основного права кожного громадянина будь-якої країни на свободу
самовираження і здобуття інформації, воно сприяє підтримці демократії».
Визнаючи відмінності в підходах і розвитку медіаосвіти в різних країнах,
рекомендується запровадити цей предмет скрізь, де можливо, у межах
національних навчальних планів, у систему додаткової, неформальної освіти.
Формування інформаційної культури, яка нерозривно пов’язана зі світом
сучасних медіа, стає пріоритетним напрямком інноваційних досліджень та
практичних розробок і української педагогіки.
Керуючись програмою, розробленою комунальним вищим навчальним
закладом «Харківська академія неперервної освіти» щодо науковометодичних засад упровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної
роботи, проведено соціологічні дослідження з метою виявлення пріоритетних
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джерел інформації для учнів гімназії. Аналогічне дослідження проводилося в
2010 році в межах проекту «Школа – центр інформаційно-освітнього
простору дитини».
Під час дослідження сучасні джерела інформації школярів умовно було
поділено на чотири групи: родина (сім'я), школа, соціум (вулиця, друзі),
альтернативні джерела інформації (ЗМІ та Інтернет). Результати даних
анонімного анкетування серед дітей гімназії в 2011 та в 2014 роках показано
на рисунках 1, 2.

• родина

•Інтернет
•ЗМІ

• школа

• родина

•Інтернет
•ЗМІ

35%

25%

38%

22%

22%

18%

22%

18%

• соціум
• друзі

• школа

• соціум
• друзі

Рис. 1. Анкетування учнів ХГ Рис. 2. Анкетування учнів ХГ № 172
№172
у 2014 р.
у 2010 р.
Дослідження доводять, що для сучасних учнів основними джерелами
інформації стають Інтернет, ЗМІ, далі за втратою авторитету йдуть батьки,
школа, друзі. Порівняльний аналіз наочно демонструє, що вплив родини на
формування особистості зменшився та став на один рівень зі школою, а
вплив медіа (Інтернету та ЗМІ) збільшився. Таким чином, медіа не тільки
дозволяють отримувати учням інформацію, а й формують їх світогляд,
смаки, погляди та переконання.
Будь-який медійний продукт – це певним чином реклама способу
життя та тих чи інших цінностей. Явно чи опосередковано медіа створюють в
очах аудиторії уявлення про «гарне», «красиве» життя; формують
споживацькі смаки та дають уявлення про загальну ідеологічну позицію. На
жаль, сучасні мас-медіа «заманюють» юних українців у середовище підступів
і небезпек, плекаючи в них протягом останніх років нездоланне бажання
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сховатися від світового зла. Діти із задоволенням поринають у віртуальний
світ, як наслідок кількість Інтернет залежних дітей збільшується з кожним
роком. Це не може не викликати занепокоєння в суспільстві.
Педагогічний колектив гімназії розглядає концепцію впровадження
медіаосвіти в Україні як відповідь на актуальні проблеми сучасності та як
нове соціальне замовлення українського суспільства щодо розвитку
медіаосвіти
і
формування
медіаобізнаності,
медіаграмотності,
медіакомпетентності у сучасних випускників.
На початку експерименту психологічною службою гімназії, у складі
практичного психолога та соціального педагога, проведено серію досліджень,
які доводять, що такі труднощі в навчанні дітей, як нерозвинуті мова та
творче мислення, проблеми з читанням та переказом тексту, з концентрацією
уваги, а також пасивність, байдужість, бездіяльність, негативізм – усе це є
впливом телебачення, комп’ютерних ігор, Інтернету на психіку та поведінку
дитини.
Взаємодія дитини з медіа стала предметом наступних досліджень.
В анонімному опитуванні взяли участь 327 учнів 1-7 класів гімназії,
результати якого показано на рисунку 3. Графік наочно показує, що з кожним
роком діти все більше поринають у світ медіа, який частіше віддзеркалює

Рис. 3. Виявлення кількості медіазалежних дітей
соціальні умови, що пропагують меркантильність і цинізм. Унаслідок цього
відбувається деформація системи цінностей.

141

З метою виявлення популярних форм організації дозвілля дітей
проведено ще одне соціологічне дослідження. За результатами опитування
встановлено, що більшість школярів надають перевагу тим формам
проведення дозвілля, які не потребують інтелектуальної напруги, певних
знань та навичок, спеціальної підготовки, творчих пошуків чи обов’язкової
взаємодії з іншими людьми. Зокрема, у будні кожна четверта дитина вмикає
телевізор або комп’ютер на три-чотири і більше годин, а у вихідні це робить
уже кожен третій з опитаних. Телебачення, комп’ютерні ігри та Інтернет
стали інструментом прищеплення дітям ворожих, не притаманних нашому
народові цінностей, які проникають з інших культур. Відбувається
викривлення життєвих орієнтирів. Цьому сприяють такі факти:
 телебачення втратило функцію виховання патріотизму та
громадянської самосвідомості у дітей.
 більшість рис, які формуються у дітей під впливом ЗМІ та Інтернету,
мають прагматичний характер.
 друковані ЗМІ для дітей переживають кризу, яка проявляється у
зменшенні пізнавальної та розвивальної інформації.
Для виявлення рівня медіазалежності підлітків було проведено
опитування 138 учнів 9-11 класів, за результатами якого було встановлено,
що з віком обсяг часу, який дитина витрачає на перегляд телепередач
зменшується, а обсяг часу, на спілкування в соціальних мережах,
нескінченному веб-серфінгу збільшується. Контроль із боку батьків
стосовного того, чим займаються діти за комп'ютером, які сайти вони
найчастіше відвідують, знижується.
Результати відповідей на запитання «Як часто страждає ваша
успішність у школі від діяльності в Інтернеті?» подані на рисунку 4, а
результати відповідей на запитання «Як часто ваші батьки цікавляться
вашою діяльністю в Інтернеті?» – на рисунку 5.
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Рис.4.
Негативний
вплив
діяльності учня в Інтернеті на
його успішність.

Рис.5. Контроль за діяльністю
дітей в Інтернеті з боку батьків.

Аналіз даних показує, що:
 пріоритетним напрямом діяльності в Інтернеті у старшокласників є
віртуальне спілкування: соціальні мережі, чати, миттєві
повідомлення.
 пріоритетними засобами підготовки до уроків у старшокласників є
пошукові сервери Інтернету із запитом ГДЗ (готові домашні
завдання), а вже потім – підручники, додаткова інформація.
 68% старшокласників використовують свій час у мережі для розваг.
 27% старшокласників – для пошуку інформації.
 5% старшокласників – для саморозвитку.
Як засвідчують дослідження вчених, щоденне і багатогодинне
перебування дітей у медіа просторі впливає на розвиток морально-етичної
свідомості.
Психологічною службою гімназії з метою виявлення якості розвитку
морально-етичної свідомості дітей різного віку проведено анонімне
опитування, у якому взяли участь 190 дітей гімназії: 1-го класу (68 дітей), 4го класу (72 дитини) та 5-го класу (50 дітей).
Діагностика поточного стану за анкетою якості розвитку моральноетичної свідомості дітей різного віку, виявила ряд недоліків, а саме:
1) діти не завжди усвідомлюють добро і зло: 1 кл. (71%); 4 кл. (69%); 5
кл. (60%);
143

2) не можуть пояснити свої вчинки, схвалити та засудити: 1 кл. (76%);
4 кл. (66%); 5 кл. (44%);
3) не завжди адекватно реагують на поведінку однолітків моральними
нормами: 1 кл. (70%); 4 кл (53%); 5 кл. (40%);
4) не можуть визнати свою провину, поступитися власними
інтересами заради загального благополуччя: 1 кл. (63%); 4кл. (43%);
5 кл. (32%);
5) не мають елементарних навичок дипломатичної поведінки: 1 кл.
(75%); 4 кл. (64%); 5 кл.(36%);
6) не знають слів пояснення, виправдання, вибачення: 1 кл. (59%); 4
кл. (44%); 5 кл.(6%);
7) за відсутності контролю не вміють діяти відповідно до соціальних
норм, порушують їх: 1 кл. (81%); 4 кл. (64%); 5 кл. (60%);
8) лише частково відчувають дистанцію та межу припустимої
поведінки: 1 кл. (78%); 4 кл. (68%); 5 кл. (46%);
9) не вміють проявляти гнучкість у розв’язанні проблемних і
конфліктних ситуацій: 1 кл. (79%); 4 кл. (69%); 5 кл. (40%);
10) не завжди виявляють правдивість, чесність у стосунках з
однолітками, справедливість в оцінці їхньої поведінки: 1 кл. (85%);
4 кл. (71%); 5 кл. (54%).
Динаміку зміни стану якості розвитку морально-етичної свідомості
дітей різного віку зображено на діаграмі (рис. 6).

Рис.6. Поточний стан якості розвитку морально-етичної свідомості
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Опитані школярі недостатньо глибоко розуміють, які вчинки можна
назвати високо моральними і які існують мотиви для їх здійснення.
Як показують результати опитування 153 старшокласників щодо
виявлення рівня толерантності, проблеми толерантності виникають від:
 відмінностей побутової культури у – 38 %,
 різниці світоглядних цінностей – 33 %,
 елементарної невихованості – 29 %.
Це свідчення того, що більшість учнів добре знає, що означає
проявляти толерантність у ставленні до інших, проте в реальній поведінці та
вчинках цього не завжди дотримуються.
Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом мотивації
вчинків людини систему та ієрархію внутрішніх цінностей. Ціннісні
орієнтації сучасних дітей віддзеркалюють усю суперечливість сучасного
життя. У сучасному медіапросторі відбуваються події, які не стимулюють
розвиток ідеалу, а, навпаки, сприяють запозиченню та використанню вже
кимось створених стандартів, інколи цинічних норм. Наприклад, за
рейтингом духовні цінності в учнів йдуть позаду матеріальних,
прагматичних. Хочемо звернути увагу на те, що переважна більшість дітей
орієнтована на здобуття перш за все можливостей для самореалізації, хоча
матеріальне благополуччя постає в дитячому середовищі як головна цінність.
З метою виявлення особистісних цінностей, що переважають у
підлітків було проведено опитування 218 учнів 7-9 класів, яке виявило, що з
віком усе більше дітей вважають важливим мати матеріальні блага, тоді як
значущість таких понять, як гарне навчання, знання та вміння, знижується.
Таким чином, через загострення соціально-економічних проблем
найвищі духовні цінності в ієрархії суспільних цінностей поступаються
місцем економічній і політичній доцільності. Результати дослідження
відображені в діаграмі (рис. 7).
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Рис.7. Особистісні цінності учнів ХГ № 172

У грудні 2015 року було проведення опитування учнів тих класів, де
викладався предмет «Медіакультура» у межах регіонального експерименту.
Ієрархію ціннісних орієнтацій учнів 8-11 класів показано на рисунку 8.

Рис.8. Ієрархія ціннісних орієнтацій учнів ХГ № 172

Отримані результати вказують на позитивну спрямованість ціннісної
системи учнів гімназії. Але, на жаль, 30% опитаних дітей не змогли навести
прикладу духовно багатої особистості. Серед підлітків 13–14 років частка
таких дітей більша.
Аналітичний огляд опрацьованого матеріалу щодо взаємодії дитини з
медіа дозволив констатувати актуальність упровадження медіаосвіти в ХГ
№172: учням слід показати межу між реальним світом і світом, що створили
для них мас-медіа.
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Отримані результати стали підґрунтям для формулювання мети
впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи Харківської
гімназії № 172, а саме: розбудова ефективної системи медіаосвіти заради
забезпечення всебічної підготовки 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.
Досягнення поставленої мети реалізується через низку завдань:
1. Організувати передачу в інформаційно-освітній простір гімназії
інформації, отриманої із медіаджерел.
2. Інтегрувати медіаосвіту у внутрішні функції гімназії (освітню,
виховну, управлінську, методичну, інформаційну, комунікаційну,
методичну, технічну).
3. Наповнити інформаційний освітній простір дитини глибокою
громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями,
сімейними й патріотичними почуттями.
4. Ураховувати національну й етнолінгвістичну специфіку медіапотреб
учнів.
5. Сформувати медіаосвітній, медіакомунікативний, соціальнокультурний, соціально-адаптаційний, ціннісно-орієнтаційний та
медіаоздоровчий простір учнів гімназії засобами навчальних
дисциплін, позаурочною, предметною та оздоровчою роботою.
6. Створити сайти з навчальними та пізнавальними ресурсами для
учнів, учителів, батьків.
7. Навчати розумінню й усвідомленню наслідків впливу сучасних
медіапотоків на психіку людини, на її життя в цілому.
8. Навчати
захищатися
від
сприйняття
різної
негативної
медіаінформації.
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9. Навчити використовувати позитивний потенціал медіаресурсів для
розвитку
розвиненої
самодостатньої
ціннісноорієнтованої
особистості,
здатної до осмисленої творчої
діяльності
в
розв’язанні
життєвих
і
професійних
проблем, налаштованої на
позитивне освоєння світу й
здоровий спосіб життя.
Для реалізації завдань щодо
впровадження
медіаосвіти
в
інформаційно-освітній простір гімназії
розроблено Програму впровадження
Рис.8. Програма впровадження
медіаосвіти в навчально-виховний
медіаосвіти в ХГ № 172
процес гімназії та Модель формування
медіакультури учнів ХГ №172.
Програма складається з шести блоків (рис. 8). Кожен блок описує певний
напрям роботи (рис. 9).
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Рис.9. Змістове наповнення блоків Програми впровадження медіаосвіти
Вектор розвитку сучасної освіти спрямований на загальнозначущі
цінності. Система цінностей формує мету людської діяльності, впливає на
вибір засобів досягнення цієї мети, стає фундаментом, на якому людина
будує свою життєву позицію.
Ціннісно-смислова свідомість учнів формується за умови, коли вчитель
бачить у вихованцеві рівного й вільного у виборі цінностей суб’єкта, з яким
він як більш досвідчена людина може поділитися своїми цінностями, що
стають спільним надбанням.
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Запропонована гімназією модель процесу формування ціннісних
орієнтацій
особистості
ілюструє
наявність
об’єктно-суб’єктного
взаємозв’язку особистості та суспільства (дитина  батьки  педагоги 
громадськість), опосередкованою наявністю потреб особистості та
цінностями суспільства (медіаосвітній простір гімназії).
Для зручності в подальшій роботі визначено дві складові моделі
формування медіакультури учнів Харківської гімназії № 172.
Перша складова моделі формування медіакультури учнів Харківської
гімназії № 172 (рис.10) відображає процес інтеграції медіаосвіти в навчальновиховний процес гімназії з метою формування медіаосвітнього простору
гімназії.

Рис. 10. Модель формування медіакультури учнів гімназії № 172 (перша
складова)
Ця складова моделі відображає інформаційно-освітню діяльність
(батьківський всеобуч, інтеграція в навчальні предмети, спеціальні
медіакурси, позаурочна робота), яка спрямована на формування
медіаосвітнього простору гімназії, та визначає основні завдання медіаосвіти,
які розв’язують суб’єкти інформаційно-освітнього простору гімназії:
педагогічний колектив як провідник державної освітньої політики; батьки та
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громадськість, які через власну культуру, мову, цінності мають значний
вплив на формування ціннісної системи особистості дитини.
Медіаосвітній простір гімназії має забезпечувати набуття учнями
гімназії соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського
народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування
в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина
української держави з розвиненою духовністю, моральною, художньоестетичною, правовою, трудовою, екологічною культурою.
Учень є головним суб’єктом та споживачем інформаційно-освітнього
простору гімназії.
Збереження й плекання духовно-ціннісних засад розвитку особистості
на підґрунті сформованого медіапростору гімназії втілено в другій складовій
моделі формування медіакультури учнів Харківської гімназії № 172 (рис. 11).

Рис. 11. Модель формування медіакультури учнів гімназії № 172 (друга
складова)
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Через особистісні цінності дитини, які відповідають віковим та
індивідуальним особливостям, формується медіакультура, медіаобізнаність,
медіаграмотность і медіакомпетентность. Таким чином забезпечується
всебічна підготовка учнів гімназії до безпечної та ефективної взаємодії із
сучасною системою медіа.
Девізом нашої гімназії є латинське висловлювання: Non scholae, sed vitae
discimus – не для школи вчимося, а вчимося для життя. Започатковані
практики шкільної медіаосвіти дозволять учням ефективно взаємодіяти з
мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі.
Створений на базі гімназії центр медіаосвітнього простору дитини – це
єдиний інформаційний простір для дітей та молоді, який саморозвивається та
здатний бути доброзичливим, не містить агресивного і репресивного
характеру, вселяє віру й оптимізм при розв’язанні молоддю найскладніших
проблем, допомагає знайти своє місце в суспільстві.
Упровадження медіаосвіти в інформаційний простір гімназії протягом
2013-2015 років дозволяє стверджувати про необхідність введення
медіаосвітніх курсів у навчальні плани шкіл, що дозволить підготувати
дитину до безпечної взаємодії з сучасним інформаційним світом. У
подальшій перспективі педагогічний колектив гімназії планує продовжити
системну роботу з формування медіа- та інформаційної грамотності всіх
учасників навчально-виховного закладу.
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Тетяна Кривенко
ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У
ПАВЛОГРАДСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ
№ 6 (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Теоретичні концепції та моделі медіаосвіти нині розробляють педагоги,
журналісти, мистецтвознавці, психологи, що засвідчує про зростання
інтересу до медіаосвіти. Шкільна медіаосвіта спрямована на виховання
свідомого, компетентного споживача медіа та має стимулювати розвиток
спеціальних знань, умінь, навичок. Експеримент із запровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес розпочався з 2011 року у школах
семи областей України та за роки реалізації досяг певних результатів.
Ключові слова: упровадження медіаосвіти, експеримент, проект, школа.

153

Починаючи з 60-х років XX століття, в педагогічній науці
Великобританії, Канади, Німеччини, США, Франції сформувався
специфічний напрям «Медіаосвіта» (Media education), покликаний допомогти
школярам і студентам краще адаптуватися у світі медіакультури, освоїти
мову засобів масової інформації, вміти аналізувати медіатексти. У 90-х роках
XX століття медіаосвіта стала обов'язковим компонентом навчання в усіх
середніх школах Канади та Австралії (з 1-го по 12-й клас). А у школах
Великобританії медіаосвіту інтегровано в уроки рідної мови.
В Україні медіаосвіта впроваджується у навчальний процес з 2010 року.
Постановою Президії Національної академії педагогічних наук України № 17/6-150 від 20 травня 2010 року було схвалено Концепцію впровадження
медіаосвіти в Україні.
Мета цієї статті – дослідити процес системного упровадження
медіаосвіти в Павлоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
- дослідити історію розвитку медіаосвіти в світі та Україні;
- ознайомитись з положеннями Концепції впровадження медіаосвіти в
Україні;
- вивчити системність роботи над упровадженням медіаосвіти у
Павлоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 (Дніпропетровська
область).
Вперше термін «медіаосвіта» було вжито 1973 року на спільному
засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради з кіно,
телебачення та аудіовізуальної комунікації.
У 1982 році у Грюнвальді (ФРН) відбулася конференція ЮНЕСКО з
медіаосвіти, яка привернула увагу до впливу медіа на освіту. У
Грюнвальській декларації [1] зазначалося: «на жаль, багато офіційних та
неофіційних систем освіти приділяють недостатню увагу впровадженню
медіаосвіти та освоєнню мови засобів масової комунікації. Найчастіше
розрив між запропонованими школою навчальними програмами і оточуючим
нас реальним світом загрозливо великий». Це стало першою стадією
формалізації концепції медіаосвіти.
У документах ЮНЕСКО вказано, що медіаосвіта – це навчання теорії та
практичним умінням для опанування сучасними мас-медіа, які розглядаються
як частина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії та
практиці; медіаосвіту слід відрізняти від використання медіа як допоміжних
засобів у викладанні інших галузей знань [4:3].
У рекомендаціях ЮНЕСКО 2002 року підкреслено, що «медіаосвіта –
частина основного права кожного громадянина будь-якої країни на свободу
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самовираження та отримання інформації, вона сприяє підтримці демократії.
Визнаючи відмінності в підходах і розвитку медіаосвіти в різних країнах,
рекомендовано, щоб навчання їй було запроваджено скрізь, де можливо в
межах національних навчальних планів, так само як у рамках додаткової,
неформальної освіти та самоосвіти протягом усього життя людини» [5:10].
Один із найбільш авторитетних медіапедагогів і теоретиків медіа Лєн
Мастерман обґрунтував сім причин актуальності медіаосвіти:
1. Високий рівень медіа і насиченість сучасних суспільств засобами
масової інформації.
2. Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії.
3. Швидкі темпи зростання кількості медійної інформації, посилення
механізмів управління нею та її розповсюдження.
4. Інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси.
5. Підвищення значення візуальної комунікації й інформації в усіх
сферах.
6. Необхідність навчання школярів / студентів і орієнтування на
відповідність майбутнім вимогам.
7. Посилення національних і міжнародних процесів приватизації
інформації.
Дослідженням впровадження медіаосвіти займалися Маршалл Маклюен
(Канада), Роберт К’юбі (США), Катлін Тайнер (США), Сесілія фон Файлітзен
(Швеція). Так Роберт К’юбі вбачає мету медіаосвіти не в тому, щоб «дати
учням розуміння того, як і чому медіа відображають суспільство і людей», а
головне «розвивати аналітичні здібності і критичне мислення щодо медіа»
разом із вивченням їхньої мови [2:42]. Шведська дослідниця Сесілія фон
Файлітзен особливу увагу звертає на те, що створення медіапродукції —
необхідний елемент медіаосвіти.
В Україні увага до медіаосвіти посилилась лише в останні роки. Її
проблеми в контексті світового інформаційного простору досліджують такі
українські вчені, як Олексій Баришполець, Оксана Волошенюк, Валерій
Іванов, Любов Найдьонова, Ганна Онкович, Борис Потятиник, Андрій
Литвин, Георгій Почепцов та багато інших. За думкою Андрія Литвина,
медіаосвіта – це навчання на матеріалі та за допомогою ЗМІ, кінцева мета
якого – медіаграмотність, здатність до критичного сприйняття
медіаповідомлень [4:14].
В Японії, Китаї, Гонконгу швидкий розвиток інформаційних технологій
в освіті та масштабні вливання коштів у цю сферу створили потенціал для
розвитку креативної роботи з медіа в шкільних закладах. Координатором
експерименту впровадження медіаосвіти в установах освіти в Україні
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виступила Національна Академія педагогічних наук України (наукова група
під керівництвом професора Ганни Онкович) [10].
Відповідно до Концепції впровадження медіаосвіти в Україні,
медіаосвіта вважається частиною 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 вченням розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій [3].
Сьогодні шкільний курс медіаосвіти має формувати критичне мислення.
Метою медіаосвіти є захист аудиторії від маніпуляційного впливу медіа,
навчання орієнтації в медійному потоці. Учні мають уміти розпізнавати
однобічну чи перекручену інформацію (особливо телевізійну, бо вважається,
що та має найбільший вплив). Вони повинні знаходити різницю між
загальновідомими фактами і такими, що потребують перевірки; визначати
надійність джерела інформації; допустимі та недопустимі твердження;
недоведені аргументи; логічну несумісність тощо. Тобто в учнів виробляють
імунітет до бездоказовості, замовчування, брехні. Метою курсу є людина,
підготовлена до сприйняття медіаінформації [4:7-10].
Проте, через нерівні можливості в отриманні інформації, брак навичок,
досвіду мережевого спілкування, труднощі в організації навчання існують
певні проблеми у процесі впровадження медіаосвіти в Україні. Знижує темп
процесу і низька навчальна мотивація учнів, матеріальні проблеми, низькі
темпи економічного розвитку (нижчі від середньосвітових), нестача
системної, багаторівневої, нормативно підкріпленої, базованої на певній
ідеології та стратегії державної політики в інформаційно-комунікаційній
сфері. Впливає і дефіцит кваліфікованих кадрів [8:60].
Саме тому, із 2011 року розпочався експеримент із запровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес у 82-ти загальноосвітніх школах
семи областей України, АР Крим та міста Києва. Також за сприяння
Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України впроваджується
програма з медіаосвіти для вчителів, які проходять підвищення кваліфікації.
У Дніпропетровській області у експерименті з впровадження медіаосвіти
беруть участь 47 навчальних закладів, серед яких – Павлоградська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6.
За ініціативою директора школи Людмили Дикси, педагоги
Павлоградської загальноосвітньої школи № 6 систематично проходять
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань викладання курсів
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медіакультури у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти (ДОІППО), який працює над регіональним
експериментом «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі
медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів».
Протягом навчального року вчителі школи відвідують медіа-курси, де
мають можливість практично ознайомитись зі специфікою роботи у
програмах створення логічних схем, в техніці скрайбінг, «Prezi». Педагоги
школи беруть участь у тренінгах для тренерів з питань медіаграмотності за
проектом «Програма медіаграмотності для громадян», що виконується за
підтримки Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади
(DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академія української
преси, IREX та StopFake. Метою проекту є посилення стійкості громадян
перед дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації.
В рамках проекту передбачено підготовку тренерів, які будуть
проводити тренінги для громадян, а також інформаційну кампанію для
підвищення обізнаності громадян в питаннях протидії пропаганді та
маніпуляціям. Проект виконується в 14 областях України.
Так, педагогами школи було відвідано чотири сесії: «Інформація та ЗМІ»
(вправи, презентації, аналіз відео та реклами), «Інформація та вплив»
(висвітлювались теми «Медіа-поле», «Медія як бізнес»), «Усвідомлене
споживання медіа» (про фактори впливу, порушення журналістських
стандартів, «джинсу»), «Процес відбору новин» (про маніпуляції в медіа,
пропаганду, фейки).
13 січня 2016 року педагоги Павлоградської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 6 взяли участь у тренінгу в ДОІППО «Мова ворожнечі», де на
прикладі ситуації в Руанді була продемонстрована сила впливу медіа на
свідомість людей. Учасники тренінгу вчилися керуватися в інформаційному
потоці протилежною мовою – «мовою любові» (толерантності).
Слід відзначити, що Творча група учителів з медіаосвіти Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 взяли участь в обласному конкурсі
«Розроблення моделі медіаосвіти в сучасному навчальному закладі», де
потрапили у вісімку найкращих закладів Дніпропетровської області.
Запропоновали модель Творча група учителів з медіаосвіти Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, у складі яких Сенченко
І.С.,Карлова І.В.,Нестеренко Д.О., Клочкова О.О., Турій Л.П. Дану модель
медіаосвіти було представлено у Дніпропетровську на Всеукраїнському
науково-практичному семінарі «Розробка ефективних інноваційних моделей
та технологій медіаосвіти в сучасних закладах освіти» у травні 2015 року.
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Розроблена модель передбачає тріадний компонент роботи з учнями
(початкова ланка, середня ланка, старша ланка), з батьками, з учителями
(базових дисциплін, класними керівниками, викладачами спецкурсів,
керівниками гуртків), а її головною метою є допомогти учням зрозуміти, як
медіа можуть збагатити сприйняття, знання.
Результатом
впровадження
медіосвіти
у
Павлоградській
загальноосвітній школі передбачається [9]:
1. Формування медіакомпетентної особистості, що вміє використовувати
медіа під час навчання і дозвілля, здатна розуміти, аналізувати та критично
оцінювати зміст медіа з урахування естетичної та соціокультурної
значущості.
2. Підготовка учнів, їх батьків та педагогів до свідомого розуміння
медіасередовища, формування навичок користування медіапродуктами у
конкретних ситуаціях, розробка та впровадження курсу «Сімейна
медіаграмотність».
3. Формування культурологічних знань школярів, вивчення основ
духовної культури суспільства, що сприяють розвиткові спостережливості,
критичного мислення, самостійності у висловлюваннях, творчості та
активності.
4. Розвиток вмінь самостійно створювати медіа продукти на основі
експериментування з різними засобами технічного використання медіа та
критично їх оцінювати.
У липні 2015 року педагоги школи взяли участь у конкурсі «скрайб
презентації» на порталі «Учительський журнал on-line» [7].
Про системність роботи по впровадженню медіаосвіти в освітній процес
свідчать і досягнення учнів у обласних та Всеукраїнських конкурсах.
У вересні 2014 року шкільна відеоробота-буктрейлер на твір Віктора
Савченка «Монолог над безоднею» перемогла в Обласному конкурсі
буктрейлерів «Дніпро-бук 2014». У Всеукраїнському конкурсі «Діти та
медіа» у номінації фотоконкурс / фотофільм у 2014 році ІІІ місце посіла
відеоробота учениць 10 класу Анастасії Засядько, Євгенії Клаф та Ірини
Волошеної. У 2015 році Павлоградська школа № 6 взяла участь у
Всеукраїнському конкурсі художньо-документальних відеороликів «Чорнобіле кіно», де представляла відеороботу «На узбіччі».
У 2015 році робота Величко Оксани зайняла І місце у міському відеоконкурсі читців-декламаторів поезій Т.Г.Шевченко, а робота «Допоможемо
разом» стала переможцем у ІІ обласному конкурсі соціальної реклами «Ми
не байдужі».

158

Крім того, у школі функціонує шкільний кіноклуб «Відеоманія»,
шкільна медіастудія «Нова генерація», шкільна газета «В школі id№6», а на
офіційному сайті закладу [6] систематично оновлюється сторінка
«Медіапростір».
Експеримент з впровадження медіаосвіти у Павлоградській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 розпочинали у 2013 році два
педагоги, які пройшли курси підвищення кваліфікації за напрямом
«Медіаосвіта в навчально-виховному процесі». Сьогодні над його
реалізацією вже працюють 7 вчителів. У планах, передбачених в розробленій
моделі школи, у 2016-2017 навчальному році підвищити цю кількість та
розробити і запровадити курс «Сімейної медіаграмотності» для батьківської
громади. Отже, школа продовжує брати участь в експерименті, поповнюючи
свою результативність новими кадрами, ідеями та досягненнями. Це свідчить
про системність упровадження медіаосвіти у цьому навчальному закладі.
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Теоретические концепции и модели медиаобразования сегодня
разрабатывают педагоги, журналисты, искусствоведы, психологи, что
свидетельствует о росте интереса к медиаобразованию. Школьное
медиаобразование направлено на воспитание сознательного, компетентного
потребителя медиа и должно стимулировать развитие специальных знаний,
умений, навыков. Эксперимент по внедрению медиаобразования в учебновоспитательный процесс начался с 2011 года в школах семи областей
Украины и за годы реализации достиг определенных результатов.
Ключевые слова: внедрение медиаобразования, эксперимент, проект,
школа.
The theoretical concepts and models of media education today are earning
teachers, journalists, critics, psychologists, indicating growing interest in media
education. The school media education directed to the development of the
conscious, competent consumer media should encourage the development of
expertise and skills. Experiment on the introduction of media education in the
educational process started in 2011 in schools seven regions of Ukraine and in the
years of the implementation has achieved certain results.
Keywords: introduction of media education, experiment, project, school.
Додаток 1
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Додаток 2

Олена Кукленко
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ ПРИ НАВЧАННІ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Анотація
В статті йдеться про особливості інтеграції медіаосвіти в сучасній школі при
навчанні зарубіжної літератури. Пропонуються деякі ідеї для уроків
зарубіжної літератури, які забезпечують застосування медіаграмотності.
Ключові слова
Медіаосвіта, інтеграція, медіаграмотність, медіаформати.
Медіаосвіта – це сучасна і актуальна тема, яка цікавить багатьох
вчителів та викладачів, бо надає багато можливостей для поліпшення
навчального процесу. Я вперше зацікавилась цією темою ще в 2011 році,
саме тоді мені пощастило стати випускницею першої в Україні літньої школи
з медіаосвіти. Я зрозуміла, що медіаосвіта – це навчання теорії та
практичним вмінням для опанування сучасними мас-медіа; що медіаосвіту
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слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні
шкільних предметів [5, с.121].
Мені близька думка Л. Мастермана, гуру медіаосвіти, який вважає, що
медіаосвіта змінює відносини між учнем і вчителем, даючи змогу для
роздумів і діалогів, тобто це швидше діалог, ніж дискусія [2].
З 2013 року розпочався експеримент із запровадження медіаосвіти в
Харківській області, і я радо взяла участь у ньому. Велика кількість
теоретичних і практичних семінарів, які проходили під керівництвом
Академії української преси та Харківської академії неперервної освіти дали
досить міцну базу знань та сформували думку про інтеграцію медіаосвіти у
викладання тих предметів, якими я займаюся. Це зарубіжна література та
російська мова.
Дуже важливим моментом для формування особистісної візуальної
медіакультури учнів є розвиток критичного та творчого мислення, творчого
візуального медіасприймання на уроках. Під час роботи з будь-яким
медіатекстом потрібно допомогти учням зрозуміти різницю між реальністю і
тим, що їм пропонує візуальне медіа. Застосування на уроках зарубіжної
літератури прийомів критичного мислення навчить відрізняти те, що
здається, від знань та фактів. У чинній програмі є багато творів, які час від
часу екранізувалися. Вчителі із задоволенням використовують фільми, або їх
фрагменти під час уроків. Я також часто практикую на уроках
фрагментарний показ літературних екранізацій (до 10 хвилин) і пропоную
учням обговорити побачене за таким алгоритмом:
а) екранізація як відображення режисерського світосприйняття
особливостей часу створення фільму;
б) екранізація як переосмислення першоджерела, як відправна точка у
створенні іншої художньої структури, але адекватної в загальній ідейній та
емоційній налаштованості;
в) екранізація як відтворення художньої образності літературного
слова засобами кіномистецтва та неминучі при цьому втрати авторського
начала;
г) екранізація як аналіз авторської думки в першоджерелі, але в іншій
формі її розвитку. Під час обговорення учні навчаються порівнювати
літературний твір з екранізацією, враховуючи особливості кожного виду
мистецтва. Здійснюється перехід від поверхового стереотипного читання і
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сприйняття твору до цілеспрямованого та опосередкованого, у учнів
формується аналітичний підхід до прочитаного та побаченого.
Після обговорення учні отримують практичні завдання. Наведу зразки
завдань для учнів різних вікових груп.
Для 5-6 класів:
1.

Малюнки дітей по враженням від фільму чи твору.

2.

Створення вікторини до фільму.

3.

Складання сценарію казки.

4.

Складання запитань до автора твору, режисера, акторів.

5.

Гра «Підбери епітет» до епізоду, сцени, репліки фільму.

Для 7-8 класів:
1.
Усне малювання героїв фільму, вираження своїх вражень через
малюнок, вірш, нарис.
2.

Конкурс реклами до книги або фільму.

3.

Порівняння малюнків до літературного твору та його екранізації.

4.

Написання есе «Герой у творі та кінофільмі».

5.

Тестування за змістом вивченого твору та побаченого фільму.

Для 9-11 класів:
1.

Конкурс-аукціон творчих ідей «Мій майбутній сценарій».

2.

Гра-вікторина «Що це за фільм?» (за картками).

3.
Створення і озвучування мультфільму за вивченим поетичним
твором у вигляді стоп-кадрів.
4.

Створення кіноафіш за допомогою колажів із домальовуваннями.

5.
Добір живописних, музичних творів, що асоціюються з тим чи
іншим медіатекстом. Обґрунтування свого вибору.
6.

Письмове рецензування медіатекстів.

7.
Прослуховування усної інформації з наступним її ілюструванням
малюнками, складання сценарного плану відеосюжету.
163

8.
Виклад запропонованої інформації зі змінами її таким чином,
щоб вона стала доступною малюку.
Зазвичай учні із задоволенням виконують такі завдання, активно беруть
участь у дискусіях, вчаться висловлювати свої думки конкретно та
аргументовано. Під час таких уроків наприкінці використовую діаграми
Венна, щоб знайти спільне та розбіжне в графіці та тексті.
Наступна ідея полягає в тому, щоб учні порівняли подібні персонажі та
сюжетні лінії з різних медіаформатів. Мною було запропоновано учням 11
класу при вивченні твору М. Булгакова «Майстер і Маргарита» порівняти
деякі уривки з роману та малюнки до цього твору, яких існує безліч.
Відбулася ділова гра, у якій учні стали редакторами електронної версії
відомого роману. Вони обрали серед ілюстрацій серію відомого художника
Павла Оринянського та спробували до малюнків підібрати відповідний текст
і розташувати все у вигляді презентації. Зіставлення, що відбулося за цими
обговореннями, дало нагоду глибше зрозуміти дві художні форми,
продемонструвати, як митець використовує малюнки, а письменник – слова,
щоб викликати подібні емоції. У старших класах учні із задоволенням
користуються будь-якою можливістю продемонструвати свою особистість,
заявити про себе. Тому завдання написати незвичний твір у різних форматах
викликає зацікавленість. Так з’явилися твори в електронному вигляді з
ілюстраціями. Деякі учні ілюстрували поезію, яка їм до вподоби, дехто
створив аудіофайли, на яких сам читав вірші. Після кожної презентації було
обговорення вражень, що їх справляють різні формати, оцінювалась
ефективність кожного з них і вирішувалось, який формат краще підходитиме
до їхньої аудиторії та мети.
На уроках російської мови учні 6-7-х класів протягом кількох тижнів
працювали над проектом «Афоризмы о русском языке, литературе, речи и
слове». Кожен відібраний афоризм обговорювався, чи є він достатньо
цінним, щоб потрапити до збірки. Результатом роботи стала книжка. При
вивченні теми «Лексикологія. Жаргонізми» учням було запропоновано
переглянути фрагмент із кінофільму за романом Ільфа і Петрова «12
стільців» і відповісти на запитання анкети.
1. Считаете ли вы, что русский язык загрязнен жаргонизмами и
иноязычными словами?
2. Используете ли вы жаргонизмы в своей речи?
3. Допустимо ли использование жаргонных слов и выражений в СМИ?
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4. Обращаете ли вы внимание на ошибки на рекламных щитах,
афишах, вывесках, объявлениях? Как вы относитесь к этому?
Учні готувалися за темою і знайшли багато цікавого матеріалу, який
продемонстрували та опрацювали наступного уроку. Хочу сказати, що
батьки теж активно залучилися до цієї роботи.
Медіаграмотність надає учням базові знання, щоб боротися із
стереотипами, та знайомить їх з методами пошуку надійних джерел
інформації в процесі знайомства із чимось новим. На уроках літератури ми
маємо виховувати компетентного читача, телеглядача, який розпізнає та
піддає критиці різні упередження, розуміє, що подання матеріалу в
популярних медіа не завжди точне та вичерпне. Особливо це стосується тем,
на яких вивчаються інші культури і країни [5, с. 209].
Викладання літератури має свою специфіку, яка обов’язково
передбачає вплив на емоційну сферу учня. У зв’язку із цим актуальним є
використання на уроках можливостей сучасного медіа (комп’ютерна графіка,
відеофайли, презентації, анімація, ілюстративний матеріал). Це забезпечує
підключення до процесу переробки інформації механізмів образного
сприйняття. На мій погляд, застосування медіа на уроках дає нову якість у
передачі і засвоєнні системи знань. Принциповим при цьому стає одночасне
підвищення медіакомпетентності, як учнів, так і вчителя.
Важливе нагадування наприкінці, якщо ви просто використовуєте
недруковані медіа або елементи високої технології під час роботи з учнями,
то це не обов’язково означає, що ваше викладання має характер
медіаграмотності. Так само, навчати учнів використовувати нові
медіатехнології, щоб передавати свої власні меседжі – корисна річ, але вона
не свідчить про те, що в класі наявна медіаграмотність. Медіагамотність
відрізняється від ширшого застосування технології наголосом на елементі
розслідування і аналізу самими учнями. У нашому підході до
медіаграмотності виконання завдань у класі пов’язано передовсім з
виконанням програми та потребами учнів.
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Міщук Антоніна
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

В статті викладений досвід Запорізького колегіуму №98 Запорізької
міської ради Запорізької області щодо впровадження медіатехнологій на
уроках біології та розвитку критичного мислення як наслідок. Викладено
власний досвід та приклади сервісів, що відповідають технічним
можливостям Національного проекту «Відкритий світ», в рамках реалізації
якого обладнано кабінет біології колегіуму №98. Проведено аналіз найбільш
доступних онлайн-сервісів, що можуть бути використані на кожному етапі
уроку з метою осучаснення роботи з медіа джерелами учнів та підвищення
медіакомпетенцій педагога.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, критичне
мислення,
квест-урок,
факультатив
з
медіаосвіти,
рефлексія,
медіаграмотність.
Телевізори, комп’ютери, планшети та інші електронні пристрої вже
стали частиною повсякденного життя як дорослих, так і підлітків. За даними
установчого дослідження Gfk Ukraine35, станом на 2011 рік 98% населення
України мали вдома телевізор. Кількість власників комп’ютерів є меншою,
однак їх число стрімко збільшується.
Сучасна шкільна освіта також неможлива без застосування
інформаційно-комунікаційних технологій, навіть поза межами уроків
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інформатики. У ХХ ст. наука збагатилася новими знанями, освіта ж відносна
у розвитку. Це пов’язано з відсутністю синхронізації процесу реформування
освіти та підготуванні кваліфікованих кадрів, здатних відображати та
застосовувати новітні технології у проведенні уроків. [1]
Якість викладання предметів та ефективність засвоєння учнівською
молоддю знань значною мірою залежать від матеріально-технічного
забезпечення навчального закладу та впровадження інформаційних
технологій у процес навчання. За даними дослідження Українського
інституту соціологічних досліджень 2014 р, до 48,5% педагогів мають
можливість
вільно
користуватися
мультимедійним
обладнанням,
комп’ютерами, DVD-програвачами, кінопроекторами тощо. Але, нажаль,
педагоги надають перевагу використанню медійного забезпечення як
транслятора або наочного супроводу до стандартного уроку, в той час, як
воно може слугувати інструментом для формування медіакомпетентностей
учнів, життєво необхідних в сучасних умовах. [2]
Велике значення має формування освітою національної самосвідомості,
що сприятиме визначенню молоддю правильних життєвих орієнтирів.
Поєднання історичної свідомості із самосвідомістю є необхідним для
формування в молоді справжньої громадянської позиції у побудові
демократичного
суспільства
(Концепція
національно-патріотичного
виховання № 641 від 16 червня 2015 року). [3]
Виходячи з потреб та тенденцій розвитку сучасної освіти, класичний
урок має ефективно трансформуватися.
Завдяки сучасному технічному забезпеченню та наявності
кваліфікованих вчителів, Запорізький колегіум №98 реалізує методичну тему
навчального закладу «Впровадження елементів медіаосвіти в навчальний
процес». Особлива увага при цьому приділяється розвитку критичного
мислення за методикою, яка розроблена Міжнародною асоціацією читання
університету Північної Айови і коледжів Хобарда і Вільяма Сміта [4; 176].
Вказану у технології триступінчату систему уроку в подальшому було
взято за основу під час викладання біології в класах, що працюють в рамках
реалізації Національного проекту «Відкритий світ» в Запорізькому колегіумі
№98. Формат уроків біології дозволяє створити мережу, наскрізний
інформаційний потік, при цьому, колегіанти активно добувають інформацію
під час уроків – засвоєння знань. Протягом курсу біології 7,8-го класу, де
було застосовано медіа технології на уроках біології для пошуку, синтезу,
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аналізу та засвоєння знань, було відмічено позитивне сприйняття такого
стилю навчання учнями. Курс біології 9-го класу направлений на вивчення
морфолого-анатомічних особливостей будови людини, її положення в
системі органічного світу. У матеріалах конференції 2015 року мною були
розглянуті приклади застосування медіатехнологій та сучасних медіа
ресурсів при викладенні курсу «Зоологія». Базу даного дослідження було
проаналізовано та поглиблено. Основним маршрутом залишився створений
попередньо квест-план. План можна викласти на власному предметному
блозі.
Наприклад,
блог
вчителя
біології
колегіуму
№98
(www.bioblogger98blogspot.com). Мета вчителя – сприяти самостійному
пошуку мотивації для вивчення нового матеріалу. Сервіс Conceptboard дає
можливість на попередньо заготовленій дошці розмістити провокативне
інформаційне зображення, що обирається з огляду на тему. Наприклад –
схематичне зображення системи органів, або стікер з нагадуванням про
філогенетичний розвиток певної системи органів у різних систематичних
груп тварин. Осмисливши отримані дані учні за допомогою пошукової
системи або, використовуючи матеріал вказаних сайтів, створюють
інфокластери (хмаринки або стікери), на які наносять первинну інформацію
про новий об’єкт або зашифровану систему органів. Цікаво і оригінально
застосовувати криптографію, як способ шифрування тексту. Криптографія
(від грец. criptos - прихований і grapho - пишу) - наука про методи
забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації
стороннім) і автентичності (цілісності і справжності авторства, а також
неможливості відмови від авторства) інформації. Для дешифрування можна
застосовувати попередньо заготований шифр, або використати готові. Ще
один незвичний спосіб зацікавити навіть дорослу аудиторію – гра. Ігровим
методом на першому етапі уроку доцільно використовувати ребуси. Онлайн
сервіс rebus1.com дозволяє створити як класичний, так і дитячий варіант
шифру. Наступні асоціації учні логічно пов'язують з ключовим поняттям,
формуючи опорний конспект з нової теми. Прийом дозволяє учню вийти на
власне цілепокладання, виділити значимі саме для нього поняття. Так за
допомогою медіаресурсів вчитель реалізує фазу виклику – перший етап
уроку розвитку критичного мислення. Власний досвід дозволяє
стверджувати, що вдало реалізована фаза виклику дає високу рефлексію
учнів. Педагог мусить здійснювати максимальний контроль за діяльністю
учнів, бути медіаосвіченим, вміти помічати та відсіювати неякісні
медіаджерела.
Після ефективного цілепокладання розумова активність школяра
зростає, цим можна користуватися під час фази осмислення, необхідної для
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розвитку критичного мислення. Інтегрувати фазу із медіаресурсами дозволяє
колективна або індивідуальна робота з таблицями Google, що містить два
стовпці «думав інакше» та «залишилось незрозумілим». Після опрацювання
школярами нового матеріалу вчителю необхідно звертати особливу увагу на
вміст комірки «залишилось незрозумілим». Альтернатива даному методу –
колективне заповнення таблиці або створення схем у графічних редакторах
сервісу Conceptboard. Блок поглибленої інформації з теми учні можуть
розробити у вигляді текстового поля на окремому аркуші сервісу. У блоці
поглиблення для учнів 9-го класу доцільно розглядати питання гігієни
фізіологічних процесів, рекордсменів та огляд можливостей людського
організму. Для підлітка гостро стоїть питання порозуміння у групі, тому з
метою зглаження гострих кутів мною застосовуються методики роботи у
мікрогрупах (3-4 особи) з сервісом flash-gear.com. Тут художні здібності учня
реалізовуються у малюнки та схеми, над якими можуть одночасно працювати
всі члени мікрогрупи. Результати презентуються в спільному освітньому
просторі сервісів Realtimeboard, Conceptboard або Rizzoma. При необхідності
суміщення пошукової та візуалізаційної функції застосовується прийом
«Бортовий журнал». Він може стати провідним прийомом на смисловий
стадії. На сторінці сервісу Conceptboard вчителем додається зображення без
позначок, на якому шляхом кріплення стікерів учні позначають такі
структурні елементи, як системи органів, відділи тіла, окремі органи.
Під час вивчення теми «Походження людини» цікава форма роботи для
учня є створення шкали часу (timetoast.com). На шкалі часу учень відображає
та впорядковує основні віхи антропогенезу (історичного розвитку людини).
Зазначений вид діяльності раціонально довірити учням, що мають високий
рівень знань та розвинений навик аналізу, рівень критичного мислення.
Ефективними формами на останньому етапі уроку – рефлексії
(reflection) є створення та обмін хмарками слів за допомогою програми
Tagxedo – Creator, обмін цікавими фактами на дошці сервісу Conceptboard,
створення учнями кросворду в сервісі «Фабрика кросвордів» або створення
інтерактивних вправ learningapps.org. Результатом роботи в програмі Tagxedo
– Creator є хмарка різнокольорових слів за даною темою, яку учні
розміщують як зображення на спільну дошку. Школярам пропонується
переглянути всі викладені терміни та поняття і у випадку прогалини в
знаннях – заповнити її за допомогою розширення своїх знань шляхом обміну
інформацією в єдиному навчальному просторі. Робота в онлайн-конструкторі
кросвордів більш тривала, але більш цікава для учнів. Після створення,
обміну посиланнями та розв’язання вчитель бачить ступінь засвоєння знань
окремою дитиною. Створення інтерактивних вправ є найбільш тривалим
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процесом, тому має місце в якості домашньої вправи, обов’язковим є обмін
посиланнями на дошці або особисто електронною поштою. Корисним для
роботи з узагальнення для техніки iPad2 є сервіс slides.com. Загальновідомо,
що операційна система iOs не підтримує контент презентацій пакету
Microsoft. Зазначений сервіс же створює презентацію виключно на мові
скриптів, що розпізнається на всіх гаджетах, що працюють у мережі. Після
оформлення, учень має можливість надати до презентації доступ за
гіперпосиланням. Альтернативним сервісом є Prezi.com. Недоліком
останнього є неможливість підтримання мови при певних темах оформлення.
Із задоволенням вивчаючи нову тему діти користуються під час уроку
та при домашній роботі сервіс, створений на платформі Google «3Д-людина».
Для учнів, які планують вступати до ВНЗ за напрямками освіти «біологія»,
«медицина» цей сервіс є необхідним, бо окрім візуалізації анатомічної
будови тіла, містить назви всіх відділів та органів англійською та латинню.
Навідміну від попереднього року навчання, учні 9 класів виявляють
активність у самостійному вивченні фрагментів тем, це сприяє їх адаптації до
умов старшої школи та майбутнього позашкільного закладу освіти. Тому
специфікою структури уроку, метою якого є підвищення рівню медіаосвітніх
навичок, є переважання самостійних та мікрогрупових форм роботи, де
кожен зіткнеться з некоректною, фейковою інформацією, навчиться
аналізувати та створювати інформаційні добірки.
Підсумувати отриманий досвід можна групуючи
доцільністю застосування на кожному з етапів уроку.

ресурси

за

Таблиця 1
Рекомендації щодо застосування медіаресурсів на сучасному уроці

1. Фаза виклику

Етапи
уроку

Рекомендовані
медіаресурси
2. blogger

3. Realtimeboard
4. Conceptboard
5. Rizzoma
6. Google doc

Опис медіаресурсу
Сервіс
для
створення
сторінки вчителя, блог з
предмету,
надання
додаткової інформації учням
Сервіси
для
створення
онлайн-освітнього простору,
вільне спілкування, навчання
на спільній робочій дошці.
Створення
інтерактивних
вправ,
тестів,
спільних
таблиць.

Тематика завдань
Створення
для уроку.

квест-плану

Розміщення фото, відео
матеріали,
гіперпосилання, завдання.
Таблиці для спільного
редагування та тестування
(вхідний
поурочний
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7. rebus1.com

Сервіс
ребусів.

для

створення

Сервіс для створення шкали
часу, групування історичних
подій.
2. Google
«3Д- Платформа для роботи з
людина»
тривимірним
макетом
будови людини.
3. Realtimeboard
Сервіси
для
створення
4. Conceptboard
онлайн-освітнього простору,
5. Rizzoma
вільне спілкування, навчання
на спільній робочій дошці.
6. flash-gear.com.
Простір
для
спільного
малювання.

3. Фаза рефлексії

2. Фаза осмислення

1. timetoast.com

1. learningapps.org

Сервіс
для
створення
інтерактивних вправ або
використання вже готових.

2. crossgen.
3. cross.highcat.org

Сервіс
для
створення
кросвордів
з
можливим
завантаженням
або
розповсюдженням ссилкою.
Платформи
створення
презентацій.

4. Prezi.com.
5. slides.com.
6. Tagxedo
Creator

– Сервіс для створення хмарки
слів.

контроль)
Конструювання цікавих
завдань
ігрового
характеру
для
зацікавлення, активізації
учнів.
Заповнення шкали часу,
встановлення недостаючи
елементів учнями.
Для візуалізації анатомії,
поетапне вивчення систем
та органів.
На
даному
етапі
–
закріплення
стікерівпозначок, обмін цікавою
інформацією.
Замалювання
схем,
органів,
створення
зображень для творчих
учнів.
Творчі
завдання
для
високого
рівня
з
подальшим
опублікуванням їх на
спільній дошці.
Конструювання та обмін
кросвордами за темою,
оцінювання
медіа
контенту.
Робота
з
різними
джерелами для цікавого
узагальнення теми.
Узагальнення понять у
вигляді
тематичної
хмарки.

Отже, використання медіатехнологій Національного проекту
«Відкритий світ» у колегіумі дає можливість розвивати вміння учнів
орієнтуватися в джерелах інформації, знаходити, переробляти, передавати і
отримувати необхідну інформацію, користуючись різними стратегіями при її
обробці, застосовувати індивідуальну та колективну роботу та ефективно їх
комбінувати. Сприяє розвитку критичного мислення та медіаграмотності в
процесі навчання біології. Існує необхідність підбору сервісів для роботи з
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конкретним
обладнанням,
та
підвищення
медіаграмотності, компетентності власне вчителя.

рівня

медіаосвіти,

Позакласною формою медіаосвітнього заходу став створений на базі
колегіуму «Екоклуб». Організація об’єднала активну, небайдужу молодь, що
власним прикладом та проведенням шкільних акцій привертає увагу до
проблем екології. На рахунку учасників понад 10 шкільних та позашкільних
заходів, смартмоби, щорічна участь у Медіафестивалі, участь у конкурсі
аматорського відео «Запоріжжя – моє місто» (серпень 2015). Поширення
інформації в соцмережах, відеохостингах, створення інфороликів,
проведення майстер-класів із залученням викладачів та волонтерів
ініціативної групи «Роза мира», розширення складу гуртка сприяє розвитку
свідомого
відношення
до
екологічного
сприйняття,
розвитку
медіаграмотності школярів.
У колегіумі функціонує проект «Літературний гурток», членами якого є
не тільки учні, але і вчителі. Влітку 2015 року учасники гуртка стали
переможцями серед грантів на соціальні проекти від ПАТ «Запоріжсталь».
Виграш реалізували у вихід збірки учнівських та вчительських віршів
«Проба 98». Цей медіа продукт містить авторські малюнки, оформлення
віршів та верстку.
З метою підвищення рівня медіаграмотності та медіа освітніх навичок
введено спецкурс «Основи медіаграмотності», викладач курсу – автор даної
роботи. Наробки будуть надані у матеріалах наступних конференцій.
1.
2.
3.

4.
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В статье изложен опыт Запорожского коллегиума №98
Запорожского городского совета Запорожской области по внедрению
медиатехнологий на уроках биологии и, как следствие, развития
критического мышления. Изложены собственный опыт и примеры сервисов,
соответствующих техническим возможностям Национального проекта
«Открытый мир», в рамках реализации которого оборудован кабинет
биологии коллегиума №98. Проведен анализ наиболее доступных онлайнсервисов, которые могут быть использованы на каждом этапе урока с
целью осовременивания работы с медиа источниками учеников и повышения
медиакомпетенций педагога.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
критическое мышление, квест-урок, факультатив по медиаобразованию,
рефлексия, медиаграмотность.
The article contains the experience of the Collegium № 98 of Zaporizhzhya
city council in introducing mediatechnology at Biology lessons and creation of the
united learning process as the media of critical thinking development. The
personal experience and web-services which are technically capable to the project
"Opened World" are highlighted in the article. The Biology room has been
equipped within the project. The analysis of the most affordable online services
that can be used at every stage of the lesson with the aim of modernizing media
sources and increase students mediakompetentsiy teacher.
The key words: ICT, critical thinking, quest-class, optional with media
education, reflection, medialiteracy.
Олександр Мокрогуз
ВИКОРИСТАННЯ ГАЗЕТ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ У СТАРШИХ
КЛАСАХ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

У статті розглядаються методологічні засади роботи з
медіатекстами, зокрема, уривками з газет першої половини 20 століття на
уроках історії України та всесвітньої історії у 10-11 класах. Наведено
приклади різноманітних вправ, основне завдання яких – формування
медіаграмотності учнів старших класів.
Ключові слова: медіаосвіта, преса, викладання історії у старших
класах, прийоми роботи з медіатекстами газет.
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Сучасний урок історії важко уявити без використання візуальних джерел
інформації. Особливо значні зміни відбуваються за останні роки у зв’язку з
впровадженням медіаосвіти у викладання суспільних дисциплін. Зміни в
методології викладання суспільних дисциплін призвели до появи нових
підходів у викладанні, які суттєво відрізняються від методології 1990-х років.
Для засвоєння історичних знань вже не достатньо підручника (посібника) з
одним лише теоретичним текстом, без ілюстрацій і без додаткових
медіатекстів.
Розуміння зростання значення медіа варто розглядати в ширшому
значенні як канали та інструменти; для зберігання, передачі й подачі
інформації або даних. В кінці 20-го століття медіа можуть бути
класифіковані у сім груп: друковані засоби (книги, брошури, газети, журнали
тощо) з кінці 15 століття; записи (грамплатівки, магнітні стрічки, касети,
картриджі, CD і DVD) з кінця 19-го століття; кіно – приблизно з 1900 р.;
радіо приблизно від 1910 р.; телебачення з 1950 р.; інтернет - приблизно з
1990 р.; мобільні телефони з 2000 р. [5].
Не дивлячись на те, що кожний тип медіа має свої власні типи контенту,
виконавців і бізнес-моделі всі ці засоби об'єднуються за однією основною
ознакою – масовість і доступність.
Водночас, варто розуміти і наступне – формування історичного
мислення не буде здійснюватися повноцінно за браком різноманітних
джерел. Таким чином, одне з основних завдань вчителя суспільних дисциплін
полягає у формуванні навичок, мотивів, знань, умінь і створенні умов і
можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному
аналізові, оцінюванню, створенню та передаванню медіатекстів різних форм,
жанрів.
Сучасне суспільство характеризується збільшенням ролі інформації і
знань в житті кожного члена суспільства. А доступ до світових
інформаційних ресурсів і задоволення потреб щодо інформаційних продуктів
і послуг є основою сучасних підходів до освіти. Якщо враховувати, що
інформація це нові знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті
сприйняття і переробки певних відомостей, а також те, що інформація існує у
вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових чи світлових
сигналів, електричних та нервових імпульсів і те, що будь яка інформація
передається за допомогою повідомлень, то стає зрозумілим значення
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використання візуальних медіа на уроках суспільних дисциплін, зокрема,
історії.
Як показує досвід, одним з доступних типів медіа на уроці стали
друковані – це книги, газети та журнали, тобто нанесені методом друку на
папір та розмножені твори з текстами, графікою та фотографіями. За
свідченнями вчителів ілюстративний матеріал відіграє провідну роль у
формуванні різноманітних вмінь викладених у програмах з історії.
Значною проблемою для багатьох вчителів історії є саме історичний
аналіз змісту візуальних медіа, вміщених у навчальних посібниках і
підручниках, а також у додаткових джерелах. Радянські підручники з історії
для старших класів вміщували значний відсоток фотодокументів, чого не
можна сказати про карикатури. Але у будь-якому випадку метою цих
фотоілюстрацій було лише підтвердити зміст тексту підручника, не
виокремлюючи історичну проблему за межами змісту параграфа. Ідеологічна
спрямованість підручника обумовлювала і характер фотоілюстрацій. Цим же
можна було б пояснити і відсутність, наприклад, карикатур.
У сучасних умовах у підручниках розміщується значна кількість
візуальних матеріалів, що ставить перед вчителем історії головне завдання –
навчитись працювати з ними, зробити їх рівноцінними у процесі здобуття
знань і формування відповідних вмінь і навичок. Ця необхідність зростає у
зв’язку з доступом до ресурсів Інтернету, про що свідчить сучасна практика
викладання історії.
Тривалий час інформація зберігалась у книзі завдяки винаходу та
поширенню книгодрукування в XV ст., що розширила доступ до
інформації широким верствам населення завдяки тиражуванню знань.
Але процес книговидання є дуже складною справою. А щоб люди
могли отримувати інформацію швидко, були потрібні періодичні видання
(газети й журнали), які називають «преса».
А перші газети, які вже більше нагадували сучасну газету, з’явилися в
Китаї у VІІІ столітті. У Європі – у XVІ столітті. Спочатку це були
рукописні видання, де повідомлялося про останні події, і за певну плату
таку інформацію поширювали серед комерсантів. Отже, з перших днів
існування газета була не тільки засобом спілкування, а й товаром. Такі
«книги новин» виходили через певний час, тобто мали періодичність. Це
справді були зародки газет, які у Венеції дістали назву «газета», у Франції
– «аввізі», в Англії – «ньюспейпе». В Україні поширилася італійська назва
«газета», за назвою дрібної монети, за яку її купували.
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Першою друкованою газетою в Європі була газета, що виходила в
Німеччині 1605 року. У XVІІ сторіччі повідомлення новин почали
друкувати регулярно. Тиражі газет були невеликими. Згодом газети та
журнали стали масовими.
Використання медіатекстів на уроці історії у вигляді уривків з газет
стає, без сумніву, дуже важливим. Мета такого використання не тільки
розширює методологію уроку історію, але й сприяє формуванню
критичного мислення учнів.
Пропонуємо декілька прийомів роботи з текстовими уривками з
газет.
Створення образу ворога. (Всесвітня історія, 10 клас)
Завдання. Робота в групах. Протягом 15 хвилин учні знайомляться з
уривками статей з газет Першої світової війни і відповідають на запитання.
Запитання
1. Які спільні риси у зображенні ворога у ваших уривках.
2. Виділіть слова та словосполучення які характеризують ворога.
3. Які уривки є фактами, повідомленнями, а які ні? Чому ви так вирішили
4. Як би ви оцінили емоційний стан цих уривків?
5. Чи можемо ми назвати ці матеріали зі статей пропагандистськими
По закінченню обговорення в групі кожна з груп виступає зі своїм
повідомленням.
Група 1.
«... Монстр наступає. Після декількох годин безпрецедентної напруженості
рішення прийнято. Оголошена мобілізація. Слабовільна людина в
забрудненому кров'ю вбранні і з хуліганськими замашками, – той, хто звів у
Гаазі палац світу, – судячи з усього, явно піддався на шантаж панслов'янської
камарильї. У російського самодержця, який завжди залишався глухий до
стогонів невільників, що нудяться в сибірських та уральських рудниках,
раптом несподівано прокинулася така собі батьківська любов до сербських
вбивць герцога. Така поведінка суперечить будь-якій логіці, затьмарює
всякий проблиск здорового людського розуміння… Так що, це - війна! Війна!
Людство відірвали від мирних праць. Тепер на вулицях чути лише вигук, що
поширюється: "Війна!" Це слово у всіх на вустах: "Війна!" У казармах
радість і тріумфування: "Війна!" І в слід йому по всій імперії і по всьому
світу луною відгукнулося: "Війна! Війна! Війна!"» «National Zeitung» 2
серпня 1914 р. [6].
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«Хтось із натовпу крикнув, що на розі Садової проти місця, де російські
люди щодня збираються висловлювати свої патріотичні почуття, знаходиться
німецька кав'ярня, з вікон якої, можливо, шпигуни спостерігають за
росіянами і доносять своєму уряду. Натовп негайно зажадав закрити кафе,
увірвався всередину і розбив всі стекла.» «Новий час», 23 липня 1914 р. [13].
Група 2.
«Нічого німецького нам не треба! Бурштину у вигляді намиста, бус і
всіляких pende loques – ось останнє, що ми отримали з Німеччини в якості
articles de Berlin. Янтар – камінь рабів. Скільки крові, сліз і відчаю пов'язано з
цими шматочками смоли, обточеним жорсткою водою Німецького моря. Не
треба більше носити бурштин.» «Новий час», 21 серпня 1914 р. [13].
«Ми були занадто щирі і занадто сильні духом, щоб передбачити, що у
наших супротивників з Антанти за урочисто висловлюваними співчуттями
цьому жахливому вбивству ховається нетерпляче бажання з пролитої
Сербією крові сколотити політичний капітал, принісши при цьому в жертву
незліченні людські життя ... ці три держави Антанти вже були готові до того,
щоб напасти на збирається покарати сербів Австрію і її вірного брата по
зброї – Німеччину. Наші розум і серце таку ницість передбачити не могли. Із
задоволенням дивилися ми на те, як Австрія намагалася мирним шляхом
покласти край вибухонебезпечним вчинкам сербських вбивць і підбурювачів
... союзники царя були готові не тільки встати на сторону вбивць, вони навіть
були готові і брехати нам до останнього моменту, потай озброюючись, поки
ми їх маску благородних і порядних людей сприймали як прояв справжніх
почуттів. Нам не потрібно повторювати, як цар закликав кайзера в
посередники, щоб виставити нас жертвами безпеки Антанти. Нам не
потрібно нагадувати, як російські державні діячі, давши чесне слово,
обдурили нас. Але ми можемо з гордістю згадати, як рішуче відреагував
кайзер, миттєво розпізнавши страшну загрозу, що насувається і перед якою
опинилася німецька раса.» «Deutsche Ariegszeitung», 16 серпня 1914 р. [1].

Група 3.
«Після того як наш кайзер перепробував всі засоби для збереження
миру, для того щоб уберегти німецький народ від жахів очікуваної кривавої
війни, завдяки хитрості і підлості наших ворогів на Сході і Заході ... настав
вличний час, коли ми змусимо відчути наш гострий меч, час, який обсипав
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нас ненавистю і заздрістю і який ми повинні зустріти з божою допомогою і в
гордому усвідомленні справедливої справи ... » «Militär-Zeitung», 8 серпня
1914 р. [8].

Якщо Пруссія нав’язала таке ставлення підлеглим народам, чи варто
дивуватися тому, що вона сіє смерть і руйнування на окупованій нині
території ворожих їй країн? Звичайно, ні! Адже вона всього лише
залишається вірною традиціям свого природженого варварства. Німець,
одночасно зарозумілий і сервільний, поважає тільки силу. Коли він нею
володіє, він неодмінно починає нею зловживати, адже сила для нього є мета,
а не засіб. Він інстинктивно грубий і любить змушувати страждати інших
заради власного задоволення, щоб показати, що він тут господар; але він
принижується майже з такою самою насолодою перед тим, хто сильніший
його. «Лакейська натура» – ось що це таке. Таким чином, пангерманісти
знайшли відмінний термін, щоб затаврувати ментальність цих низьких і
неповноцінних істот, для яких всякі благородні почуття є абсолютно чужими.
«Le Petit Parisien», 12 листопада 1914 р. [4].
Група 4.
«Ось уже кілька тижнів з табору Антанти поширюються фантазії про
штучний переділі світу, який міг би покласти край цій війні. Політичне
гарячкове марення останнім часом посилилося, що свідчить про те, що це
симптоми однієї і тієї ж хвороби. Більше так тривати не може: або
температура спаде і в процесі одужання повернеться і розум, або настане
катастрофа. Найбільше це безумство лютує серед англійських міністрів і
військових-дилетантів, які невпинно поливають лайкою німецьких варварів і
гунів, пророкують їх загибель і при цьому постійно стверджують, що щиро
співчувають німцям, настільки сильно пригнобленим мілітаризмом. Це нас
ніяк не чіпає, а доводить лише, що ми на коні.» «Frankfurter Zeitung», 25
вересня 1914 р. [3].

«Доля поляків, данців і жителів Ельзасу-Лотарингії була уготована та
іншим народам. Німці вже відкрито визнають, що, якщо нинішня війна
принесе їм перемогу, вони анексують північ Франції і долину Рони, а також
Бельгію і російську частину Польщі, і все це не рахуючи французьких і
британських колоній. Що вони зроблять з цими територіями в разі, якщо
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успіх [у війні] роздує і без того непомірну гордість німців за свою расу? І які
нові несправедливі заходи вони придумають, щоб звернути в рабський стан
народи, беззахисні перед владою Німеччини? Хіба одна з німецьких газет не
оголосила кілька днів тому, що в нових німецьких провінціях [які будуть
створені на завойованих територіях] вони вдадуться до масового переселення
їх жителів з метою прискорити онімечення?» «Le Petit Parisien», 12 листопада
1914 р. [4].
Група 5.
На цій війні немає нації більш порядною, ніж німці. Звичайно, наші
противники цього не визнають, але, тим не менш, у цьому переконані. Зі
свого боку ми могли б навести кілька фактів, які чітко демонструють, що
ворог забув про всяку пристойність. Чи прийде в голову якомусь німецькому
льотчику обстрілювати повністю відкриту місцевість або закидати її
бомбами? Це можуть дозволити собі тільки пани французи. Німецьке вище
командування дало на це свою відповідь, який, на нашу думку, потрапив у
саму точку, а тому ми наводимо його тут:
«Три ворожих літака скинули десять бомб на місто Фрайбург, що
знаходилося «на відкритій місцевості, поза зоною бойових дій ». Руйнувань
немає. Про це згадується лише для того, щоб встановити той факт, що знову,
як це не раз траплялося з початку війни, наші супротивники бомблять
території «на відкритій місцевості, поза зоною бойових дій» ».
Зрештою, ми до подібної ницості звикли і вже, як правило, ніяк не
коментуємо це, але ми, тим не менш, знаходимо таку поведінку яскравою,
оскільки подібна манера ведення війни дозволяє нам висунути рахунок за цю
ницість противнику по той бік Каналу. «Deutsche Kriegszeitung» 20 грудня
1914 р. [2].
Ось чому потрібно одним ударом покінчити з німецької міццю. Якщо
Германська імперія не буде знищена, а після її поразки ми укладемо з нею
почесний мир, все почнеться спочатку вже через десять років. Ці люди
ніколи не відмовляться від своєї мрії про всесвітнє панування, поки ми
остаточно не паралізуємо їх дії. Манія величі німців невиліковна; вони
маніакально поклоняються владі і віртуозні в своєму варварстві. Мир і повага
до права не переможуть на землі, поки Пруссія не зникне з її обличчя або
знову не стане бідним і безсилим князівством Бранденбурзьким. «Le Petit
Parisien», 12 листопада 1914 р. [4].
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Коментар вчителя. Як бачимо з наведених прикладів, найзагальнішими
методами пропаганди є:
1. Спрощення (засіб перетворення складних проблем на прості).
2. Замовчування (приховування небажаної інформації).
3. Витіснення (інструмент відволікання уваги від негативних поточних
подій).
4. Вигаданий факт (повідомлення факту, якого не можна перевірити й
стосовно якого не можна отримати будь-яких свідчень).
5. Пряме коментування (використання оціночних понять під виглядом
нейтральних).
6. Непряме
коментування
(приховування
комунікатором
пропагандистського впливу через інформаційний фон або шум).
7. Двостороння аргументація (виклад декількох точок зору, альтернативні
позиції не виключаються й не оцінюються як хибні).
8. Напівправда й інсинуація (надання хибної аргументації фактам,
маніпулювання ними всередині матеріалу.
9. Неадекватність фактів та аргументів висновкам).
10.
Інформаційне дроблення (виривання з контексту, повідомлення
лише фрагменту даних, що призводить до нерозуміння ситуації й події
загалом).
11.
Інформаційне перевантаження (повідомлення надзвичайно
великого обсягу інформації, основну частину якого складають абстрактні
судження, непотрібні подробиці, різні деталі), також може бути в числі
далеко не повного переліку цих методів маніпулювання.
Сталінська пресса. (Всесвітня історія, 10 клас)
Більшовицьке
керівництво
високо
оцінювало
політикопропагандистський потенціал періодичної преси. Сталін прямо говорив з
цього приводу: «Немає в світі кращої пропаганди, ніж друк - журнали,
газети, брошури. Друк - це така річ, яка дає можливість ту чи іншу істину
зробити надбанням всіх ». Він характеризував видавничу справа як «велике
машинне виробництво» [10].
Більше третини відповідальних працівників Управління пропаганди і
агітації ЦК ВКП (б) зосереджувалися у відділі друку. Цей відділ, по-перше,
здійснював спостереження за роботою центральної та місцевої періодичної
преси, проводячи в життя вказівки вищих партійних органів; по-друге,
стежив за перевіркою і підбором кадрів для редакцій газет і журналів; по180

третє, розглядав тематичні плани основних видавництв; по-четверте,
відповідав за тиражну політику, нарешті, по-п'яте, курирував роботу
Телеграфного Агентства Радянського Союзу (ТАРС) і Головліту.
Станом на 24 січня 1938 було затверджено близько 1600 цензорів
районних газет рішеннями бюро райкомів і близько 230 цензорів міських,
обласних та республіканських газет – рішеннями бюро обкомів, крайкомів,
компартій союзних республік. У 1938 р засновано спеціальний інститут
політредакторов, які перевіряли роботу цензорів, суворо стежачи за
дотриманням спеціального «Переліку відомостей, що становлять державну
таємницю» [10].
Значення газет в СРСР 1930-х років видно з діаграм [11].

Кількість назв газет у СРСР
9250
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Разові тиражи газет у СРСР
35 500 000 38 000 000
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181

Словникова робота
Преса – друковані засоби масової інформації (періодичні друковані
видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше
номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали,
альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений
тираж. Газета – періодичне видання з постійною назвою, що виходить через
певні, короткі проміжки часу (щоденно, щотижня, кожні два тижня) у формі
складених аркушів. Містить новини, оперативну інформацію і матеріали з
актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а
також літературні твори, фотографії, рекламу і коментарі.
Деякі інформаційні жанри.
Репортаж не просто повідомляє про факти, події, а показує їх через
безпосереднє сприйняття автора, як би відтворюючи картину того, що
відбувається.
Замітка – найпоширеніший інформаційний жанр, який повідомляє про
важливий факт, подію суспільного життя. Основні його риси – стислість
викладу, висока оперативність. Відповідає читачам на питання: що, де, коли?
Не дає аналізу подій, тобто не відповідає на питання: чому? У замітці
повинна міститися новина, зображена в конкретному факті суспільного
життя – новий факт, що має суспільне значення.
Звіт – це розгорнуте інформаційне повідомлення про подію сфери
навколишньої дійсності (конференції, засідання, симпозіуми, семінари, збори
тощо). Одна з головних вимог до звіту – представлення основних тем,
положень та ідей доповідей, промов, виступів осіб, які беруть участь в
обговоренні точність.
Коментар - використовується для оперативного роз'яснення важливих
подій суспільного життя.
Кореспонденція – найбільш поширений аналітичний газетний жанр,
який ґрунтується на конкретному аналізі фактів, вивченні будь-якої
локальної ситуації, коли висуваються злободенні питання.
Статті притаманні найбільша широта теоретичних і практичних
узагальнень, глибокий аналіз фактів і явищ, чітка соціальна спрямованість.
Це – дослідження, присвячене якомусь важливому конкретного питання,
явищу, де вміло поєднується високий рівень узагальнення з майстерністю
літературного викладу.
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Рецензія зазвичай оцінює плюси й недоліки 1-2 творів мистецтва,
наукових розробок, монографій тощо, дає аналіз і вказує на суспільну
значущість роботи, роблячи відповідні висновки.
Огляд преси використовувався для керівництва місцевою партійною
пресою, особливо в перші десятиліття Радянської влади.

Вправа. Контент аналіз газети «Правда»
Робота у 4 групах. Кожна група отримує перелік матеріалів на одній із
сторінок газети «Правда», що представляють заголовки матеріалів сторінки.
Кількість матеріалів для кожної групи – 3, з трьох різних газет 1930-х років
[12]. Кожна група протягом 15 хв. має виконати завдання і відповісти на
запитання.

Запитання та завдання для учнів.
Що об’єднує сторінки, що спільного?
Яке слова або словосполучення найбільш вживаніше? Складіть список з
5 слів.
Які матеріали переважають або на яку тематику матеріалів більше
(соціально-економічну,
суспільно-культурну,
міжнародно-політичну,
військову тощо)? Підрахуйте.
Яких матеріалів або яка тематика взагалі не висвітлюється?
Які маніпуляції у назвах ви помітили?
Які інформаційні жанри переважають на цих сторінках
Які висновки можна зробити?

По закінченню роботи у групах, представники кожної доповідають
про свої дослідження. Вчитель наприкінці узагальнює учнівські
висновки.
Група 1. Сторінка 1
16 ГРУДНЯ 1930 р. ПРАВДА № 345 (4790).
Міжнародна соціал-демократія на службі інтервенції (передова стаття).
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Рішучіше боротися за якість продукції (редакційна стаття).
На десять місяців раніше терміну (Роста, замітка).
Робочі готові до відсічі інтервентам (добірка заміток).
Урал готується до третього року п'ятирічки (Роста, замітка).
1 січня – другий день ударника (наш кор., замітка).
На боротьбу проти інтервенції (К.Ротов, карикатура).
Пролетарі всіх країн - на боротьбу проти інтервенції (замітка).
Моряки зобов'язуються захищати СРСР (телеграма).
Відповідь мільйонів (добірка заміток).
16 грудня (добірка заміток).
5 ЛИПНЯ 1937 р. ПРАВДА № 183 (7149).
Чудова споруда сталінської епохи (передова стаття).
В останню годину
Прибуття тов. Юренєва в Берлін (замітка).
Напад літаків заколотників на англійські кораблі (замітка).
Парламентські вибори в Ірландії (замітка).
Арешт японського шпигуна в Шанхаї (замітка).
Канал Москва-Волга. Шлюз №9 (М. Калашников, фото).
Про закінчення будівництва каналу Москва-Волга (указ).
Майбутній приїзд турецьких міністрів в СРСР (замітка).
Відкриття другого міжнародного конгресу письменників у Валенсії (замітка).
Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу командирам РСЧА (указ).
Про відзначення командирів, політпрацівників, інженерів і техніків РСЧА
(указ).
Семимісячна програма виконана достроково (замітка).
5 БЕРЕЗНЯ 1938р. ПРАВДА № 63 (7388).
Мерзенні торговці батьківщиною (передова стаття).
Про нагородження працівників авіаційного заводу №22 (Указ Президії
Верховної Ради СРСР).
Стерти з лиця радянської землі підлих зрадників батьківщини! (добірка
заміток).
Священна ненависть народу (Горький, замітка).
Закляті вороги народу (Сталіно, замітка).
Нікому не порушити дружби народів СРСР! (Київ, замітка).
Мітинг на заводі "Борець" (фото).
Жахливі злочини (АН СРСР, замітка).
Мерзенних зрадників - розстріляти! (Коломна, замітка).
Винищити лиходіїв! (Душанбе, замітка).
Душителі колгоспного селянства (Арзамас, замітка).
Будемо пильні, будемо на-чеку! (ВВПК ПУ РСЧА, замітка).
Ще тісніше згуртуємося навколо партії Леніна-Сталіна (Одеса, замітка).
Привіт славній радянській розвідці! (Мінськ, замітка).
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Група 2. Сторінка 2
16 ГРУДНЯ 1930 р. ПРАВДА №345 (4790).
Бої між нанкінцамі і китайської червоною армією (ТАРС, добірка заміток).
Радянсько-китайська конференція (замітка).
Німецькі фашисти підготовляють захоплення влади (ТАРС, замітка).
"Кошмар Пуанкаре" (Габріель Пері, замітка).
Революційні події в Іспанії (Габріель Пері, замітка).
Друк Зап.Украіни про процес "Промпартії" (ТАРС, замітка).
Останні вісті
Повідомлення про революцію в Іспанії (ТАРС, замітка).
Перемоги китайської червоної армії (ТАРС, замітка).
Вручення вірчих грамот повпредом в Німеччині (ТАРС, замітка).
Петлюрівці вітають пілсудчиків (ТАРС, замітка).
Кампанія за зміцнення комм.печаті в Швейцарії. (ТАРС, замітка).
Іноземна хроніка (добірка заміток).
Радянське будівництво
Відстаючих - на буксир (замітка).
Засідають і обговорюють (група авторів, замітка).
Ширше розгорнемо змагання Ленінграда, Москви та Харкова (група авторів,
замітка).
Профспілки повинні активніше ... (з постанови ВЦРПС).
На Таганрозькому шкірзаводі №1 (фото).
У відповідь шкідників і інтервентам (наш кор., замітка).
Робочі бригади в допомогу національним районам (наш кор., замітка).
Раз'ясненія до інструкції ЦВК СРСР про перевибори до рад.
Огляд друку
Районна друк в боротьбі на два фронти.
Редакція газети "Червоний прапор" визнає свої помилки.
5 БЕРЕЗНЯ 1934 р. ПРАВДА №63 (5949).
Кузбас починає накопичувати борг (І.Гершберг, стаття).
Хіба Наркомсовхозов не несе відповідальності? (замітка).
Більше уваги рицини (ТАРС, замітка).
Справа народжує справа (О.Любченка, репортаж).
Бюрократи зривають протруєння насіння (замітка).
Перевірка якості насіння (кор. "Правди", замітка).
Трест діє (кор. "Правди", замітка).
... А запасні частини лежать поруч (Б.Перевозкін, замітка).
Остання перевірка - огляд друку.
Закони історії і закони артилерії (М.Зоркій, стаття).
13 ВЕРЕСНЯ 1937 р. ПРАВДА №253 (7219).
Вчора на Червоній площі
Доповідь тов. Федорової (Закінчення)
Сталінська молодь (Л.Железнов, Н.Кружков, репортаж).
185

Демонстрація на Червоній площі (Б.Вдовенко, фото).
Гнила політика ЦК КП (б) Киргизії (стаття).
Політдень на заводі імені Дзержинського (замітка).
Внутрішнє становище Японії (Є.Жуков, стаття).
Група 3. Сторінка 3
10 ГРУДНЯ 1933 р. ПРАВДА №339 (5865).
В Оренбурзі без змін (В.Верховскій та ін., репортаж).
Склади переповнені товарами (Л.Железнов, репортаж).
Ленінський район достроково виконав річний план (група авторів, рапорт).
Івановська область завершила зернопоставки (група авторів, рапорт).
Про роботу Мінського міськради (Постанова Президії ЦВК СРСР).
Діти в яслах, мати – біля верстата (Кор "Правди", замітка).
Виробництво за тиждень.
Видобуток вугілля (звіт).
Виплавка металу (звіт).
Робота залізниць (звіт).
Про культуру в колгоспах (Д.Бєдного, добірка віршів і малюнків).
П'ятнадцять років (замітка).
Річний план виконано на 100,3% (Група авторів, рапорт).
23 ЛЮТОГО 1931 р. ПРАВДА №53 (4858).
Оборона СРСР і Осоавиахим (Уншліхт, стаття).
Наша авіація не повинна відставати (Алксніс, стаття).
Передові заслони Червоної Армії (стаття).
Розвідник (фото).
Як виховується армія пролетаріату (замітка).
Польське населення СРСР на сторожі соцалістіческого вітчизни (замітка).
Відомий генерал і невідомі солдати (Д.Заславскій, стаття).
ОбДержВидав озброює Червону армію основами революційної теорії
ленінізму (А.Халатов, замітка).
Школа - ділянка фронту боротьби за соціалізм.
2 СЕРПНЯ 1937 р. ПРАВДА №211 (7177).
Багатий урожай (замітка).
300 пудів ячменю з гектара (замітка).
Змагання теребільщіков льону (замітка).
Стахановська робота косарів – братів Горбачових (замітка).
Турбота про врожай буряків (замітка).
Західний Сибір перед збиранням (замітка).
Мільйонні доходи від вівчарства (замітка).
Клавдія Семенівна Юматова (фото).
Зростання народжуваності (замітка).
Реставрація цінних картин (замітка).
Колгоспники отримують аванс на трудодні (замітка).
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Лист з Вічугі (Е.Віноградова, лист до редакції).
Трудящі Харківщини вивчають новий виборчий закон (Г.Ляхт, замітка).
Магазин стандартних цін (замітка).
Польський фашизм в трясовині внутрішніх протиріч (стаття).
Група 4. Сторінка 4
23 ЛЮТОГО 1931 р.ПРАВДА №53 (4858).
Соціал-фашистські союзники Фіша і Моргана (замітка).
Обстежити підневільну працю в Америці, Англії і колоніях (замітка).
"Нас не обдуриш" (замітка).
В пазурах американських мільярдерів (Д.Томсон, замітка).
Два суботника в допомогу транспорту (замітка).
Допомога транспорту - краща відповідь інтервентам - замітка.
Зростає обурення лісорубів - замітка.
Лісоруби і візники заявляють капіталістам - замітка.
Бригада лісорубів селян Савінської сільради ... - фото.
Ударні бригади лісорубів (М.Євстігнєєв, В.Смирнов) - замітка.
"Ми щасливі, що вирвалися з капіталістичного суспільства" (Е.Тепке та ін.) Замітка.
Приєднуємося до виклику про проведення суботника допомоги транспорту замітка.
Країна чорних рабів (Д.Блекман) - лист до редакції.
"Вільна праця поєднуємо з наукою" - замітка.
Протест мільйонів - добірка заміток.
Піднімаємо норми, оголошуємо себе ударниками - замітка.
Про "гуркотливий оркестр" і "бентежний" танк – огляд друку.
10 ГРУДНЯ 1933 р. ПРАВДА №339 (5865).
Корея, як вона є.
В місті. В селі. Всі тюрми переповнені.
Обєднання збройних сил Німеччини (ТАРС, замітка).
Різдвяні подарунки німецької буржуазії (власн. інф. "Правди", замітка).
На захист Димитрова, Торглера, Попова і Танева (М.Кольцов, замітка).
Іноземна хроніка – з телетайпной стрічки.
Обговорення фінансового законопроекту у французькій палаті (Ремі,
замітка).
Кампанія Мацуока за єдину партію (ТАРС, замітка).
Розправа з робітничо-селянськими депутатами латвійського сейму (власн.
інф. "Правди", замітка).
На електрокомбінате відкрилася конференція по госпрозрахунку (замітка).
Суботник червоних партизанів і червоногвардійців (замітка).
Лід навколо "Челюскіна" дає тріщини (Шмідт, по радіо з борту "Челюскіна",
замітка).
Про грубе перекручення директив партії і уряду ... (постанова).
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Збудники заразних хвороб (замітка).
Радіовузи на допомогу радіофікації политвідділів (замітка).
Хроніка історії заводів (замітка).
За Союзу Радянських Республік (з телетайпной стрічки).
Хроніка (з телетайпной стрічки).
"Рвані черевики" (Л.Гінзбург, рецензія).
Повідомлення.
29 СІЧНЯ 1939 р. ПРАВДА №28 (7713).
Театр. "Перекоп" (М.Бажан, А.Луфер, рецензія).
У спілці письменників (замітка).
Військово-морський медичний факультет (кор. "Правди", замітка).
Курсанти-випускники (Н.Грішіна, фото).
Життя Червоної Армії
Підготовка до прийняття військової присяги (замітка).
Напередодні XXI річниці РСЧА (кор. "Правди") (замітка).
Франц Мерінг (Г.Лукач) (стаття).
Запізніла і боязка критика (огляд друку).
Положення на Каталонському фронті (Г.Грачьов, репортаж).
Вчитель.
Матеріали газет суворо обмежувались. Як бачимо, існувала найсуворіша
цензура над усіма засобами масової інформації, видавничої та будь-якою
творчою діяльністю. Цензори від партії забороняли друкувати, ставити,
знімати і показувати все, що хоч якось могло бути оцінено як критика
існуючої системи. Держава вирішувала, що читати населенню. Заборонено
критикувати представників влади, державну ідеологію, позитивно
відгукуватися про життя держав з іншими політичними режимами. Постійно
впроваджувалися різні міфологеми, створювався образ країни, як обложеної
фортеці, постійно формувався образ ворога, на якого завжди можна було
звалити і труднощі життя, і необхідність тотального контроляі навіть фізичне
знищення людей.
Газета як засіб пропаганди у період 2 світової війни. (Всесвітня
історія, 11 клас)
В основу радянської пропаганди спрямованої на німецькі війська,
особливо під час перших оборонних боїв 1941 року, покладалася стара
політична теза “робітничої революції”, яка була механічно перенесена з часів
громадянської війни, яка не давала ефект. Після першого періоду війни
акцент в інформаційно-пропагандистській ді- яльності змістився з класових
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аспектів на “загальнолюдські”. Робота велася в позаідеологічній сфері: не
“проти”, а “за”. У 1941 році класові принципи використовувалися у понад
60% радянських пропагандистських матеріалів, а у 1943 році – вже у 35% [9].
Як свідчить вивчення особливостей ведення пропаганди Німеччиною та
СРСР на війська і населення противника, німецька пропаганда напередодні
та з початком Другої світової війни здійснювалася на більш високому рівні,
оскільки враховувались усі історичні та практичні надбання досвіду ведення
пропагандистських операцій. Німецькі органи пропаганди до війни із СРСР
готувалися ґрунтовно і заздалегідь: відпрацьовувались теми матеріалів,
відбувалася їх “обкатка” під час польових навчань. Велику увагу німецькі
пропагандисти приділяли вивченню об’єкта впливу – моральнопсихологічного стану військ, національно-психологічних особливостей
представників різних народів СРСР та ін.
Так як радянські поліграфічні підприємства були в основному
евакуйовані або знищені Червоною Армією при відступі, то в більшості
випадків друкарське обладнання було завезено з Німеччини або окупованих
країн Європи. У досить швидкі терміни німці відновили у всіх великих
містах і в багатьох районних центрах друкарні. Серед населення німці
поширювали різні видання російською мовою: книги, брошури, календарі,
ілюстровані журнали, плакати, портрети Гітлера тощо. Але основну масу з
них становили газети і листівки.
Найбільша кількість листівок випускалося в перші дні окупації. Потім
вони видавалися тільки для партизанів і населення, яке проживає в зонах їх
активних дій. Надалі місце листівок займали всякого роду відозви, накази,
оголошення, плакати і головним чином газети. Щоб привернути увагу
читачів, звиклих з повагою ставитися до місцевим виданням, найчастіше
логотип і назва газет залишали ті ж, що і в радянський час, нерідко німці
йшли і на пряму підробку, маскуючи свої видання під центральні радянські
газети. Точна кількість німецьких окупаційних видань не встановлено, однак
за архівними даними відомо близько 300 назв.
Словникова робота.
Газета – періодичне видання з постійною назвою, що виходить через
певні, короткі проміжки часу (щоденно, щотижня, кожні два тижня) у формі
складених аркушів. Містить новини, оперативну інформацію і матеріали з
актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а
також літературні твори, фотографії, рекламу і коментарі. (Державний
стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення»).
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Основні особливості газет 20 століття:
 Мобільність – газету можна читати як вдома, так і в будь-якому іншому
місці;
 Загальнодоступність – газета призначена для невизначеного кола осіб,
читачем її може стати будь-яка людина;
 Періодичність – газета належить до періодичних видань, що виходять у
світ за встановленим видавцем графіком. За цією ознакою газети діляться на
щоденні, щотижневі, щомісячні (рідко). Існують газети виходять два або три
рази на тиждень, два рази на місяць тощо. Існують також ранкові та вечірні
газети;
 Офіційність – багато рішення (розпорядження, закони тощо) владних
органів усіх рівнів вступають в силу тільки після їх офіційного
опублікування в газеті або іншому друкованому органі [7].
Наступна вправа виконується у групах. Учням надається перші сторінки
3 газет.
Завдання учням. Після огляду газет учні мають відповісти на
запитання.
1. Скільки матеріалів розміщено на кожній сторінці та яких сфер вони
стосуються (визначте кількість).
2. Який матеріал ви вважаєте основним на даній сторінці?
3. Яка цільова аудиторія цих газет?
4. Які меседжі передають ці газети?
5. Чи можна назвати фейком газету «Правда»?
6. Що не повідомляють газети?
7. На яку реакцію розраховували автори газет?
8. Яку газету ви вважаєте такою, що буде цікавою для тогочасного
читача. Чому ви так вважаєте?
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Pravda_Adolf_Hitler.jpg
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http://oldgazette.ru/pravda/29031942/index1.html
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http://oldgazette.ru/bzr/01121942/index1.html

Вчитель.
У 1941–1945 рр. на теренах Радянського Союзу, окрім центральних і
місцевих партійних газет і журналів, друкувалося чотири центральні
військові газети, 40 газет фронтів, 75 – загальновійськових армій, 6 – ударних
армій, 11 – гвардійських загальновійськових армій, 10 – танкових армій, 19 –
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повітряних армій, 4 – військових округів, 11 – флотилій і 4 газети ВПС
флотів.
Тематика місцевої преси мала чітко виражену політико-ідеологічну і
соціально-економічну спрямованість. Пріоритетне положення займало
ідеологічне спрямування. Виховання у населення лояльності до нової влади
відбувалося шляхом популяризації військово-політичної могутності і
всесвітньої культурно-історичної спадщини Німеччини, Італії та Японії;
навіювання визвольної місії Вермахту і вождя нації Гітлера; розміщення
звернень до народу лідерів країн-союзниць і Третього рейху; популяризації
ідей А. Розенберга, особливо його позитивного ставлення до українського
народу.
Ідеологічний акцент в публікаціях також передбачав розміщення
критики американо-британського союзу та матеріалів антирадянського і
антисемітського змісту. Преса приділяла чимало уваги національній
тематиці, намагалася історично довести споконвічну дружбу українського та
німецького народів ще з часів завоювань території України готськими
племенами.
Матеріали соціально-економічного спрямування включали агітаційнопропагандистську підтримку вербування робочої сили в Третій рейх,
пропаганду аграрної політики нового режиму і агітацію населення до
активної праці заради світлого майбутнього своїх дітей.
Окупаційна преса, дотримуючись розпоряджень А. Розенберга, Й.
Геббельса, А. Йодля, Е. Коха, намагалася виконувати функції інформаційнопропагандистського рупора, який формував негативне ставлення до всього
радянського, особливо до «жидо-більшовицької» верхівки країни. Окупаційні
газети звеличували образ Гітлера як «фюрера-визволителя» від
комуністичного режиму, представляли Німеччину та її союзниць
непереможною, могутньою військово-промислової силою, агітували
населення на роботи в Рейх.
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В статье рассматриваются методологические основы работы с
медиатекстами, в частности, отрывками из газет первой половины 20
века на уроках истории Украины и всемирной истории в 10-11 классах.
Приведены примеры различных упражнений, основная задача которых –
формирование медиаграмотности учащихся старших классов.
Ключевые слова: медиаобразование, пресса, преподавания истории в
старших классах, приемы работы с медиатекстами газет.
The article considers methodological principles of mediatexts, including
excerpts from newspapers first half of 20th century history lessons Ukraine and
world history in 10-11 classes. Examples of various exercises, whose main task
- forming medialiteracy school students.
Keywords: mediaeducation, media, teaching history in high school, to
work with the mediatexts in newspapers.
Сергій Піддубний
МЕДІАОСВІТА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
Анотація: Стаття присвячена питанню формування медіаосвітніх
компетентностей учнів середнього та старшого шкільного віку з курсу
історії. Аналізується сучасний стан медіаосвіти, надаються рекомендації
щодо використання методів і прийомів медіаграмотності в процесі
організації навчальної і пошукової роботи з суспільствознавства.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіакомпетентність,
медіатекст.
Постановка проблеми. Сучасна українська освіта в умовах
євроінтеграції потребує докорінних змін. Реформи, розпочаті Міністерством
освіти і науки у 2014-2015 рр., продовжили оновлення державних освітніх
стандартів та змінили концептуальні підходи до основних завдань загальної
освіти. В умовах змін та переорієнтування національного шкільництва на
перший план виходить створення якісно нової системи освітніх закладів та
наповнення навчального процесу методами і прийомами, які забезпечують
формування життєвих компетенцій учнів. Поряд із здоров’язберігаючою,
комунікативною, моделюючою, прогностичною компетенціями в умовах
розвитку інформаційного суспільства чільне місце в підготовці учня до
конкурентоспроможності на ринку праці та житті посіла медіаграмотність.
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Актуальність нашого досліждення полягає в потребі детального аналізу
методів і прийомів медіаосвіти на уроках суспільствознавства, а саме історії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє нам зробити
висновок, що, завдячуючи плідній роботі науковців Академії української
преси та спільноти медіаосвітян, зроблений великий крок у дослідженні
проблеми впровадження медіаосвіти в навчально-виховному процесі
загальноосвітніх шкіл України. Серед вітчизняних авторів, які активно
досліджують суспільствознавчий напрямок медіаосвіти, виділяємо праці
О.А. Бондаренко,
О.В. Волошенюк,
А.П. Мокрогуза,
Г.В. Онкович,
О.М. Плюща. У Росії провідними дослідниками медіаосвіти є О.В. Федоров,
І.В. Челишева, Е.В. Мурюкіна, І.В. Васильєв тощо. У 2010-2015 рр.світ
побачили навчальні програми варіативних курсів з медіаосвіти та збірки
уроків з галузі суспільствознавства з елементами медіаосвіти, семінарів і
конференцій з проблем медіаграмотності, що збагатило науковопедагогічний простір. Але поряд з тим існує потреба подальшого аналізу
впровадження методів і прийомів медіаграмотності на уроках історії.
Основними завданнями дослідження є: аналіз існуючої концепції
впровадження медіаосвіти в Україні та її практичне застосування в сучасних
умовах існування суспільствознавчої освіти, виділення основних методів і
прийомів медіаосвіти на уроках історії та наведення прикладів використання
технологій медіаграмотності в навчально-виховному процесі, створення
рекомендацій для подальшого розвитку медіакомпетентності учнів.
Виклад основного матеріалу. У 2010 році Національна академія
педагогічних наук прийняла Концепцію запровадження медіаосвіти в
Україні, яка розрахована на 2010 – 2016 рр. Етапи реалізації Концепції були
розподілені за принципом експерименту (до 2013 р.), та поступового
укорінення медіаосвіти та стандартизації вимог (до 2016 р. включно) [5].
Ефективна медіаосвіта можлива лише за реалізації одночасно декількох
напрямків:
- Розробка психологічно обумовлених і адаптованих програм
варіативних курсів всіх ступенів загальної освіти;
- інтеграція медіаосвіти в усі освітні галузі;
- впровадження профільного рівня медіаосвіти;
- активне залучення позакласної роботи гуртків, секцій;
- залучення освітян, учнів та їх батьків до спільного навчальнопошукового процесу [6, с. 83].
Процес впровадження медіаосвіти за положеннями Концепції добігає
кінця і наразі існують як здобутки, так і проблеми з практичною реалізацією
положень зазначеної Концепції.
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Серед здобутків окреме місце належить діяльності Академії педагогічної
преси, яка очолює процес впровадження медіаосвіти в середовище педагогів,
проводить медіаосвітні тренінги, курси підвищення кваліфікації вчителів, а
також розробляє широкий спектр науково-методичної літератури, посібників,
збірників, проводить науково-пошукову і дослідницьку роботу шляхом
організації конференцій, семінарів, дидактичного практикуму. Все це
збагачує вітчизняну педагогіку й дидактику, покращує рівень
медіаосвітнього руху в Україні.
Аналіз результатів першого підготовчого етапу всеукраїнського
експерименту з упровадження медіаосвіти дає змогу стверджувати, що
критична маса учасників нової фахової спільноти набирає сили [8, с. 74].
Серед труднощів впровадження медіаосвіти визначаємо наступне:
- застаріле й недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчальновиховного процесу;
- недостатня кількість підготовлених фахівців;
- перевантаження навчальних планів і відсутність автономії
навчальних закладів у виборі варіативних курсів [3, с. 22].
Більшість зазначених нами бар’єрів є наслідком незацікавленості
держави на попередніх етапах впровадження медіаосвіти. На фоні вже
відсталості вітчизняної педагогічної науки та більш пізнього впровадження
медіаграмотності українська школа залишається не готовою до реальної і
повноцінної реалізації положень Концепції.
Закономірним результатом здобутків і проблем впровадження
медіаосвіти є дії сучасної освітянської спільноти. Вітчизняні медіаосвітяни
усвідомлюючи загрозу інформаційних небезпек, аналізуючи наявні в
загальній освіті медійні і технічні можливості, хоч і не системно, але
впроваджують елементи медіаосвіти та медіаграмотності. Загальна картина
медіаосвіти в Україні має вигляд як первісний етап накопичення знань і
досвіду з медіаграмотності з урахуванням національного характеру
медіаобізнаності та медіакультури населення.
Сучасне суспільствознавство й історія в цілому переживають часи
стрімкого переосмислення. Історія перестає бути наукою минулого та
трансформується в науку досвіду і прогнозування. Серед основних напрямків
подальшого розвитку історичного компоненту базової освіти стає
медіакомпетентність. Це визначається тим, що саме історія, правознавство,
етика та інші предмети суспільствознавчої галузі дають відповіді на суспільні
запити, серед яких найголовнішими постають: проблеми усвідомлення
власної ідентичності, цивілізаційного вибору, прийняття загальнолюдських
цінностей.
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Сучасна навчальна програма з історії, особливо в старших класах,
насичена подіями, термінами, особистостями, процесами. Під час вивчення
матеріалу учень набуває нових навичок і здібностей. Державний стандарт
базової і повної загальної середньої освіти серед завдань суспільствознавчої
галузі виокремлює забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як
вільної особистості з творчим і критичним мисленням, власною
самоідентифікацією з подальшою самореалізацією в житті [4]. Виконання
цих завдань можливе не лише з використанням традиційних методів
навчання, а й медіаосвітніх технологій.
У межах медіаосвіти можливий розвиток умінь учнів орієнтуватися в
сучасних інформаційних потоках, підвищення рівня медіаграмотності
школярів, зміна їхньої позиції при сприйнятті різних медіатекстів – з
пасивного поглинання до критичного аналізу одержуваної інформації.
Кінцевою метою медіаосвіти є розвиток медіаграмотності учнів, що
сприяє спілкуванню з медіа під критичним кутом зору, розумінню значимості
медіа в житті кожної людини [9].
Отже, медіаграмотність стає провідним компонентом для людини
інформаційної цивілізації, а суспільствознавча освіта з комплексним
медіаосвітнім супроводом робить людину готовою, а значить захищеною,
перед загрозою інформаційної або медіанебезпеки: пропаганди,
маніпулювання суспільною думкою, підміни цінностей, розмивання
ідентичності як особистості, так і культурних, етнічних, конфесіональних
спільнот.
Практичне застосування технологій медіаосвіти на уроках історії
достатньо різноманітне, але вона потребує декількох необхідних умов:
- належне матеріально-технічне й науково-методичне забезпечення;
- достатній і високий рівень володіння вчителем освітніми
технологіями й компетенціями;
- системність та черговість використання елементів медіаграмотності;
- рефлексія та корекція здобутих знань і навичок;
- моніторинг та самоаналіз досягнень і прогалин в освітній діяльності.
Дотримання цих умов надає можливість учителю вдало реалізовувати
медіаосвітні програми і компоненти, які характеризуватимуться
комплексною роботою і системністю наслідків.
Серед основних помилок освітянської спільноти в умовах
сьогоднішнього стану загальної середньої освіти виділяємо наступне:
- несистемність використання технологій;
- порушення принципу послідовності пізнавальної діяльності учня;
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- перевантаження й недоцільне використання тих чи інших методів і
прийомів медіаосвіти;
- недотримання об’єктивності й неупередженість, підміна змісту
медіатекстів власним судженням;
- акцент другорядних фактів, нівелювання основного інформаційного
навантаження.
Ці помилки викликані перехідним етапом розвитку освітнього простору,
а саме відмовою від тоталітарної колективістської педагогіки, централізму
освіти, засилля дидактики, монополізму джерел інформації до автономізації
навчальної діяльності, права вибору та особистісної ідентифікації на основі
плюралізму думок і гуманістичних цінностей. Подолати означені недоліки
допомагає широкий інструментарій методів і прийомів медіаосвіти, які
бажано використовувати в процесі підготовки і проведення уроків історії в
середній і старшій школі.
Основним об’єктом медійного дослідження є медіатекст, що в
традиційному розуміння є наративом, тобто носієм інформації. Медіатексти
за характером передачі та відтворення інформації поділяється на:
- усні (промови, виступи, казки, перекази, міфи);
- графічні (хроніки, літописи, статті, епістолярна та мемуарна спадщини,
архіви);
- аудіальні (голосові, радіоповідомлення, пісні);
- візуальні (картини, плакати, скульптури);
- динамічні (вистави, фільми, спогади);
- археологічні.
Розуміння відмінностей засобу передачі інформації надає можливість
точно й ефективно використовувати різні за призначенням і формою методи
медіаосвіти.
Набирає популярності у педагогів й учнів метод критичного осмислення
та медіааналізу нетрадиційних медіатекстів, наприклад, документального і
художнього кіно на уроці [2, 333]. Це є позитивним зрушенням у відході від
схоластичного й догматичного вивчення історії.
На уроках історії вчитель є завжди ініціатором і консультантом
медіаосвіти, постаючи експертом, радником, провідником, опорою для учнів
у їх пошуку і саморозвитку. Роль педагога на уроці залежить від форми і
місця уроку в навчальній темі. Якщо на вступних уроках вчитель завжди
виступає першовідкривачем і провідником, то на етапах осмислення нового
матеріалу виступає консультантом і куратором навчального пошуку учнів.
Цікавим є місце уроків рефлексії і корекції навчальних досягнень учнів.
Учителю на означених уроках з використанням медіаосвітніх технологій
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відводиться роль радника й експерта. Так само як змінюється місце вчителя,
так і еволюціонує у своїй ідентифікації й учень. Виконуючи вправи з медіа
грамотності, учень поетапно змінює свою роль – від споживача, свідка,
спостерігача до активного учасника й автора медіапроцесу. Якщо учень
проходить цей шлях комплексно і стає в подальшому ініціатором пошуку
об’єктивної інформації, то саме тоді вчитель може вважати цілком
виконаним завдання розвитку медіакомпетенції учня.
Урок історії складний за структурою і відмінний від предметів
природничого і математичного напрямку. Під час підготовки та проведення
він вимагає від нас постійного відпрацювання набутих навиків і знань в
умовах інформаційного перенасичення. Тому для учителя буде цікавим і
корисним використання елементів медіаграмотності.
Відповідно до етапу уроку історії можна скласти наступну
рекомендацію щодо використання прийомів медіаграмотності (див. таб.1.).
Результати авторського пошуку відображає таблиця, яка скеровує вчителя на
використання диференційованих за складністю і спрямованістю прийоми
навчально-пізнавальної діяльності з елементами медіаосвіти.
Таблиця 1.
Прийоми й методи медіаосвіти на уроці історії
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
УРОКУ

Оголошення
теми та мети
уроку
І.Фаза евокації

Мотивація
пізнавальної
діяльності
учнів
Актуалізація
знань учнів

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ
 Метод незакінченого
речення "Після цього
уроку я зможу…"
 Постановка проблемних
питань
 Інструктаж з
медіаграмотності
 Інтерактивна вправа
"Фото асоціації"
 Метод історичної
ретроспективи
 Метод асоціативного
куща
 Метод логічного
ланцюжка
 Метод Резюме

ФОРМА

Індивід.
Фронт.
Фронт.

Групова
Парна
Індивід.
Індивід.
Індивід.
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ІІ. Фаза
осмислення

Стадія
побудови
знань,
вивчення
нового
матеріалу

Стадія
консолідації
знань
ІІІ. Рефлексія

Підбиття
підсумків
уроку
ІV. Домашнє завдання

 Вправа розвитку
логічного мислення
"Визнач пріоритети"
 Комунікаційний
ланцюжок Лассуелла
 Структораване
повідомлення за моделлю
«піраміда» (правильна або
перевернута)
 Вправа на поточне
закріплення "Експерти
протии журналістів»
 Прийоми критичного
мислення. Вправа
"Встановіть відповідність"
 Робота з логічнохронологічною таблицею
 Розвиток аналітичного
мислення. Вправа
"Декодування тексту"
 Вправа "Згоден / Не
згоден…"
 Аналіз та
«дешифрування»
медіатекстів
 Вирішення проблемних
питань
 Творча лабораторія
медіаосвіти "Новини в
різнихмедіа"
 Метод інфографіки
 Метод відсіювання
 Оцінювання власної
роботи учнів вгрупах
 «Кубик аналізу ознак
понять»
 Вправа-резюме
"Телефонний дзвінок до
відсутнього на уроці учня"
 Методика аргументованої
оцінки
 Створення медіапродуктів

 Образно-смислові
конструкції

Групова
Індивід.

Парна, індивід.

Групова
Групова
Групова
Групова
Групова
Індивід
Індивід, парна
групова

Фронт.
Групова
Індивід, парна
Парна
Індивід.
Індивід.

Індивід.
Індивід.

Диференц.

Використання зазначених методів не тільки сприятиме формуванню ув
учнів медіакомпетенції, але й зробить урок історії динамічним, цікавим,
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незвичним та ефективним. Але методи й прийоми повинні супроводжуватися
обов’язковим детальним інструктажем і наочним забезпеченням.
Рекомендується на окремих уроках крок за кроком відпрацьовувати методи,
особливо такі як: декодування тексту, комунікаційного ланцюжка,
структурованих повідомлень [10, с.13], поступово збільшуючи самостійність
учнів в процесі їх подальшого виконання. Для більш зручної роботи бажано
розробити рекомендації до виконання медіаосвітніх вправ. Це надає уроку
чіткості, а учням зручність і впевненість у своїх діях.
Треба зазначити той факт, що медіаосвіта передбачає не лише класну,
але й позакласну роботу вчителя і учня.
Отже, на уроці історії засобами медіаграмотності учень здобуває
комунікативну і медійну компетенцію. Процес сприйняття обумовлений
минулим досвідом, здобутими знаннями, вміннями людини, її психічним
розвитком.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, медіаосвіта на уроках історії є важливою складовою формування
життєвих компетентностей учнів, а саме орієнтування їх в інформаційному
просторі, його усвідомлене сприйняття, переробка медійних даних,
формування власної критично виваженої аргументованої думки.
Аналіз сучасного стану медіаосвіти засвідчує відсутність комплексної
реалізації Концепції, що створює передумови укладання більш практичної і
всеосяжної програми медіаосвіти української загальноосвітньої школи в
найближчі роки. Цей факт вимагає від науковців, освітян звернути більшу
увагу на медіаосвіту як реальний засіб покращення якості навчальновиховного і пізнавального процесу і захисту від медійної небезпеки.
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analysis of the modern state of media education, examples and recommendations
for the use of various methods and techniques of media literacy in the educational
and research process in the field of social science.
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Наталія Понежа
ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
В статті розглядаються деякі практичні прийоми інтеграції медіаосвіти
в шкільний курс історії України та всесвітньої історії. Окреслена
необхідність такого підходу до вивчення історії як головної умови для
формування вміння учнів критично сприймати інформацію з різних джерел.
Ключові слова: медіаосвіта, критичне мислення, творчість,
медіаграмотність, інтеграція, курс «Основи медіаграмотності», історія
України, всесвітня історія.
Потік інформації, в який поринає кожна людина сьогодні, не залишає
нам вибору – потрібно вчитися фільтрувати інформацію та критично її
сприймати. Якщо дорослим людям важко розібратися в цьому потоці, то що
говорити про учнів, які не мають ні досвіду, ні певних моральних принципів.
Тому питання медіаосвіти підростаючого покоління є сьогодні надзвичайно
актуальним. І серед освітянського загалу набуває все більшої популярності
ідея необхідності формування медіакультури як вчителів, так і учнів.
Коли колектив нашої школи отримав нагоду приєднатися до
педагогічної спільноти, яка глибоко вивчає це питання, то не вагаючись
вступив в обласний експеримент за темою: «Створення системи шкільної
медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання». Було впроваджено
викладання курсів: «Сходинки до медіаграмотності» - в початковій школі,
«Основи медіаграмотності» - у 8-х класах, «Медіакультура» - в 10 –х класах.
Але досить швидко медіапедагоги та адміністрація школи дійшли висновку,
що викладання цих окремих курсів не вирішує головної мети, яка озвучена в
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Концепції впровадження медіаосвіти в Україні. А саме: не забезпечує повної
та всебічної підготовки дітей і молоді до ефективної взаємодії із сучасною
системою медіа відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей
[3]. Одна година в навчальному плані не дозволяє вирішити такі глобальні
завдання. Елементи медіаграмотності мають бути включені в різні шкільні
предмети. Лише тоді з’явиться можливість на практиці застосовувати вміння
аналізувати медіа за різними критеріями, а також розрізняти якісну та
неякісну інформацію. І саме предметам суспільно-гуманітарного циклу в
цьому процесі належить особлива роль, оскільки під час їх вивчення
відбувається становлення моральної соціально-політичної культури. Саме
гуманітарна освіта формує особистість школяра, навчає його сучасних форм
спілкування, розвиває здатність до аналізу інформації та прийняття зважених
рішень. У зв’язку з цим проблема інтеграції предметів суспільногуманітарного циклу та медіаосвіти продиктована самим життям.
Це питання не є новим для медіапедагогів. Досить давно його вивчають
в різних країнах світу. В Канаді медіакультура є обов'язковим компонентом
шкільних навчальних програм з англійської мови, розроблені плани її
впровадження і в інші предмети. Німецькі педагоги почали розглядати медіа
як об’єкт для окремого вивчення ще в 60-ті рр. XX ст. Медіакультуру там
стали вивчати у вигляді дисципліни, інтегрованої в обов'язкові шкільні
предмети: суспільні науки, географію, мистецтво і т.д. На думку багатьох
німецьких педагогів, вивчення медіакультури має допомогти розвитку
громадської самосвідомості учнів, розвинути їхнє критичне мислення[6].
Стандарт «Медіаосвіта, що інтегрована з різними шкільними дисциплінами»
був розроблений в 1998 році лабораторією ТСО і медіаосвіти Російської
Академії освіти. В рамках стандарту був визначений обов'язковий мінімум
нормативних знань і вмінь у цій області.
Хоча проблема інтеграції медіаосвіти в шкільні предмети розглядається
давно та досить докладно, практичних порад для шкільних вчителів історії
існує небагато. Один з вчителів-практиків Б.В.Архипов зазначає, що в
процесі вивчення історії недостатньо використовувати матеріали засобів
масової інформації лише як ілюстрацію до тих чи інших історичних подій, а
й треба формувати вміння сприймати та переробляти інформацію, яка
передається по медійних каналах [1]. Тому мета нашої статті: запропонувати
форми і методи роботи вчителя-практика, які дозволять інтегрувати теми
курсу «Основи медіаграмотності» в шкільний курс історії України та
всесвітньої історії для формування критичного мислення учнів.
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Найкращою для інтеграції є тема, присвячена аналізу медіатекстів, яку
можна розглядати під час вивчення будь-якої теми з історії. Саме правильна
організація роботи з медіатекстами і є головним завданням медіаосвіти на
уроках історії. Для ефективної роботи варто використовувати пам’ятки, які б
давали план аналізу різних типів медіатекстів: фотографій, ілюстрацій, аудіо
та відеофайлів.
Пропонуємо наступну схему для роботи з документами:
Аналіз документів.
1.Коли, де та з якою метою був створений документ. Опишіть історичні
умови, в яких він з’явився.
2.Хто автор документу?
3.Основні ідеї цього документу.
4. Інтереси яких суспільних груп (чи особисті інтереси) відображає цей
документ? (Це ключовое питання медіаосвіти)
5.Які наслідки мало його створення.
За можливості вчитель може запропонувати порівняти декілька
документів. Добре якщо вони матимуть протилежні точки зору, чи будуть
взаємо доповнювані. Не забуваємо задавати запитання про те, чому
документи відображають різні погляди на одну й ту ж історичну подію. А ще
можна запропонувати проналізувати та оцінити документи з точки зору того
чи іншого політичного діяча (Наприклад, аналізуємо ІІ Універсал
Центральної Ради з точки зору автономістів та самостійників. Живу
дискусію, яка відбулася на уроці, можна переглянути за посиланням:
http://bit.ly/1oSKRRO).Таким чином ми реалізуємо завдання медіаосвіти:
уміння повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки текстів
документів, формування критичного мислення і в той же час розвиток
комунікативних здібностей учнів.
Коли учні працюють з відеофайлами, то памятка може бути такою:
Схема аналізу відео.
1.Хто автор цього відео?
2.Йдеться про справжній немонтований запис, чи були внесені до нього
технічні зміни (була додана музика, ефекти, відеомонтаж )?
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3.Це документальний чи художній фільм?
4.Коли, де і за яких умов здійснено цей запис?
5.На яку аудиторію зорієнтований цей запис? Він призначений для широкого
загалу чи для обмеженої групи людей? Чому ви так вважаєте?
6.З якою метою автор створив або публікує відео? У чому полягає задум
автора? У чому полягає головна ідея чи послання відео?
7.Кому це відео йде на користь та кому шкодить?
8.Які почуття викликало у вас це відео? Як це відео на вас вплинуло?
9.Чи допоміг вам цей фільм краще зрозуміти історичні події чи навпаки
викликав протиріччя в сприйнятті та оцінці події чи явища?
Крім такого докладного аналізу, завдання з використанням відео можна
зробити ще більш цікавими і корисними, коли прибрати звук та
запропонувати озвучити «німе» кіно. Бажано з різних точок зору, як то:
політичних противників або представників різних історичних епох.
Наприклад, документальні кадри про УПА озвучити для телепередачі на
канадському та радянському телебаченні 80-их років ХХ століття. Це творче
завдання невелике за об’ємом, але дозволяє не лише зрозуміти різницю між
реальною подією та її відображенням у медіатексті, а також навчить
порівнювати власну думку з думкою інших учнів та зробити крок до
створення власного продукту.
На нашу думку, на уроках історії дуже мало використовуються
аудіофайли. Це записи виступів на радіо відомих людей, вождів зокрема, а
також пісні. Робота з аудіофайлами як з медіатекстами не лише допоможе
засвоїти тему «Радіо і музика» з курсу «Основи медіаграмотності», а і
створить відповідний настрій уроку історії. Пісні треба аналізувати на
предмет головних ідей та історичних подій, відображених у творі.
Акцентуємо увагу на аспектах впливу музичних складових (тексту, музики,
голосу тощо) на емоційний стан людини.
Для аналізу пісень варто застосувати памятку, яку пропонує вчитель історії з
Санкт-Петербургу В.Д.Бисьмак [10].
План-пам’ятка для аналізу пісні:
1.Як, на вашу думку, виникла ця пісня:
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a) З бажанням автора (які його думки і враження надихнули на створення?);
b) За соціальним замовленням (які суспільні потреби викликали до життя
пісню?);
c) За політичним замовленням (держави, партії, політичного руху, інше) (з
якою політичною метою?)
2.Підтвердіть свою думку аргументами (текстом пісні, ритмом музики і т.д.).
Наприклад, радянські пісні можуть комусь сподобатися, а хтось визнає
їх недосконалими та фальшивими. Головне обговорити з учнями те, чому
думки та враження склалися саме такі. Варто давати завдання творчого
плану: інсценувати пісню або створити відеоряд до неї, написати невеличке
есе тощо. Якщо пісня носила пропагандиський характер (як пісні в СРСР), то
творчі роботи будуть дуже цікаві, що сприятиме реалізації завдання
критичного аналізу медіатексту. Кращі роботи слід обговорити. Подібні
уроки будуть дуже вдалими для проведення в 10 та 11 класах з історії періоду
Радянського Союзу, бо можна знайти багато цікавого й доступного
матеріалу. Конспект такого уроку ми пропонуємо вашій увазі за посиланням
http://bit.ly/21jaQjc
Найкраще, коли учні самі сворюють медіатексти: знімають відео та
записують відеофайли. Дуже вдалим в цьому плані є новий науковий напрям
в історії, що інтенсивно розвивається з другої половини XX століття – метод
усної історії. Це інтерв'ю біографічного характеру (як правило, із
застосуванням аудіо- та відеотехніки), за допомогою якого здійснюється
фіксування суб'єктивного знання окремої людської особистості про епоху, в
якій вона жила. Сьогодні є досить докладні рекомендації щодо організації
роботи інтерв’юера-початківця. [8] Ми маємо певні результати подібної
роботи. В рамках учнівського проекту «Моя родина в роки ІІ світової війни»
записали відео зі свідками подій війни в нашому краї. А зараз на етапі
реалізації проекту «Моє місце» фіксуємо розповіді дітей-переселенців, які
навчаються в нашій школі.
Тема медіа-гігієни та віртуальних спільнот є, на перший погляд, досить
простою. Здається, все зрозуміло і є багато прикладів з життя, коли люди
потрапляли в інтернет-залежність. Але учні сприймають тему складно і з
недовірою, бо мають лише свій куций досвід спілкування в соціальних
мережах. Цей досвід в них позитивний та розважальний, тому загрози важко
оцінити. Показати, як можна спілкуватися в мережах з користю, і є завданням
вчителя. З нашим досвідом проведення бінарних уроків та проектів, де саме
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соціальні мережі допомогли організувати співпрацю учнів для створення
спільних продуктів, можна ознайомитися за посиланням: http://bit.ly/1ouNcCb
А тріарний урок з історії, математики та англійської мови (описаний колегою
С.Попель в журналі «Заступник директора») зацікавив вчителів-новаторів та
мав своїх послідовників[7]. Подобаються учням і завдання по створенню
сторінок в мережах від імені історичних діячів. Творчі роботи-дискусії на
сторінках Наполеона Бонапарта та Симона Петлюри, які були створені
учнями, допомогли краще зрозуміти, що аккаунт в соціальній мережі - це
просто спосіб само- презентації, а тому не треба йому сліпо вірити.
Сподіваємось, що це допоможе не стати жертвою неправдивої інформації.
Але варто на уроці донести й позитивну роль соціальних мереж в
історично значимих подіях, наприклад: Революції гідності або організації
волонтерського руху. Ці теми не лише для обговорення, але й для учнівських
досліджень, зокрема навчальних проектів. Проектна діяльність на історичні
теми є найкращим прикладом реалізації умінь та навичок з медіаосвіти. Для
того, щоб дослідити проблему, учні переглядають велику кількість
медіаджерел, знайомляться з різними точками зору. В результаті такої роботи
також з’являється готовий продукт – медіатекст. Важливим є те, що кращі
учнівські проекти ми розміщуємо в мережі інтернет – учні стають авторами
власних веб-ресурсів. Прикладом такої роботи є навчальний проект, який
реалізували учні 6-х класів для знайомства з чудесами стародавнього
світу[5]. Таким чином діти засвоюють поняття блогової журналістики,
навчаються безпечної та етичної поведінки у мережі, що є завданням теми
«Інтернет і мобільний контент».
Про те, що діти грають в комп’терні ігри і що вони їм подобаються,
знає кожен учитель. І про те, що ці ігри можна використати для навчання,
вчителі-практики також знають. Але коли брати до уваги ігри з історичним
тлом, то багатьох зупиняє той факт, що в іграх багато інформації, яка не
відповідає історичній дійсності. І для вчителя, який не володіє основами
медіаграмотності, це, звичайно, - мінус. Коли ж підійти до цього з точки зору
медіаосвіти, то можна мінуси перетворити на плюси. Для цього треба, щоб
учні не просто грали в гру і сліпо довіряли тій інформації, яка в ній
закладена. Потрібно змусити проаналізувати сюжет гри, інтер’єр, події з
точки зору достовірності. Для цього учні повинні заглибитися в історичний
період, знайти деталі, порівняти і зробити висновки, що дозволить засвоїти
навчальний матеріал. Таким чином вирішуємо два завдання: історичної
складової, а також медіаосвітне завдання, бо учні чітко зрозуміють, що будьякий медіатекст треба критично оцінити, і що гра не є винятком. Також діти
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навчаться розрізняти позитивні й негативні риси комп’ютерних відеоігор,
тож і вірогідність, що такі діти потраплять в ігрову комп’ютерну залежність,
стає мінімальною.
Моїм учням дуже сподобалась гра про французьку революцію під
назвою «Переживіть всі революції». Цей інтерактивний квест по історії
Франції можна знайти за адресою: http://arzamas.academy/materials/835. Гра
допогла вивчити тему по всесвітній історії та проаналізувати достовірність
подій. А ще вона дала простір для дискусії та можливість формувати
патріотичну позицію, чого не роблять інші ігри по типу стратегій. Можна
також запропонувати учням придумати питання до подібної гри, а також
зробити перелік подібних ігор з аналізом їх історичної достовірності.
Тема інтеграції є невичерпною, тож форм роботи з використанням
медіатекстів на уроках історії може бути дуже багато. Тут є широке поле для
діяльності як вчителів- практиків, так і науковців. Катастрофічно не вистачає
підручників, хрестоматій з документами, фотографіями, аудіо та
відеофайлами. Хоча перші кроки в цьому напрямку зроблено. Є чудове
видання «Історія епохи очима людини», що присвячене історії України та
Європи 1900-1939 рр. [2] На такі підручники варто затрачати час та державні
кошти. Вони повинні бути різними для різних вікових категорій учнів та
ознайомлення з різними історичними періодами. Вміння та навички з
формування медіаграмотності слід включити в навчальні програми з історії.
Цей процес потребує «запровадження послідовного навчального плану, який
охоплює та триває декілька навчальних років та класів; їх повинно бути
інтегровано до багатьох типів занять протягом усього навчального року. Для
цього потрібне комплексне планування та співпраця, яке врешті
охоплюватиме всіх учасників навчального процесу»[9]. Головна роль в
процесі інтеграції курсу «Основи медіаграмотності» в шкільний курс історії
відведена, звичайно, вчителю-практику, який зуміє творчо підійти до відбору
відповідного матеріалу. І тут головне щоб у нього було з чого вибирати!
Вивчення шкільного предмету в такий спосіб дозволить учням сприймати
історичні події не як однозначний процес, який зафіксовано в шкільному
підручнику. Діти зрозуміють, що події та історичні факти можна по- різному
трактувати та осмислювати. Учні навчаться відрізняти факти від думок.
Сприймаючи інформацію, вони зрозуміють, що вона транслюється завжди в
чиїхось інтересах, і це, на наш погляд, не дозволить просто переписати
історію, як це часто відбувалось в минулому.
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В статье рассмотрены некоторые практические приёмы интеграции
медиаобразования в школьный курс истории Украины и всемирной истории.
Обозначена необходимость такого подхода как главное условие для
формирования умений учащихся критически воспринимать информицию из
разных источников.
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Украины, всемирная история.
The article discusses some of the practical methods of media education integration
into the school curriculum of History of Ukraine and World History.
It identifies the need for such approach as the main condition for the formation of
students` skills to perceive information from different sources critically.
Keywords: media education, critical thinking, creativity, media literacy,
integration course “Basics of media literacy”, History of Ukraine, World history.
Юлія Рибіна
ФОРМУВАННЯ МЕДІГРАМОТНОСТІ УЧНІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №14
У статті проаналізовано теоретичні аспекти медіаосвіти, розкрито
основні завдання її практичного впровадження в Харківській гімназії №14. В
роботі висвітлено медіазаходи у позакласній роботі з формування
медіакомпетентності учнів навчального закладу.
Ключові
слова.
медіакультура, фензін.

Медіаграмотність,

медіакомпетентність,

Третє тисячоліття визначається стрімким глобальним розвитком
комп‘ютерних
інформаційних
технологій,
засобів
електронної
телекомунікації, їх масовим упровадженням у всі сфери суспільної
діяльності, що дає поштовх революційним змінам у сфері медіа. Сьогодні
відмінності між Інтернетом, телебаченням, пресою, книгою та телефоном
зникають, а медіаресурси стають доступними людині, де б вона не
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знаходилась. Саме у такому світі інформації без обмежень живе молодь, наші
діти, що мають доступ до медіапродукції всього світу.
Створюючи особливий інформаційний простір, чисельні медіа
впливають на формування соціальних, моральних, художніх, естетичних
цінностей та інтересів особистості, стають важливим фактором впливу на її
свідомість і світоглядні позиції.
Перед сучасною системою освіти постає актуальна проблема створення
умов адаптації дітей у соціумі, позитивного саморозвитку особистості з
використанням засобів масової комунікації та медіа педагогіки. Все це
дозволяє формувати в учнів уміння орієнтації в інформаційному полі для
протистояння маніпуляціям свідомістю.
Медіаосвіта розвиває навички критичного мислення учнів, дає
необхідні засоби для формування медіакомпетентностей учнівської молоді. З
огляду на це, першочерговим завданням учителя є відкриття позитивних
сторін
медіа,
навчання
особистості
осмисленому
споживанню
медіаінформації [8, с.343].
На наш погляд, обов’язковими складниками успішної медіаосвіти
виступає розуміння закономірностей функціонування мас-медіа, способів
спотворення дійсності й впливу медіа на людей. Але сучасні теорії
медіаосвіти носять фрагментарний характер і не спираються на цілісне
узагальнення опрацьованого досвіду впровадження медіаосвіти.
Науковці у сфері медіаосвіти наполягають на тому, що це не навчання
за допомогою медіа, а навпаки, вивчення принципів роботи останніх. Метою
медіаосвіти визнано таке підвищення рівня медіаграмотності особистості,
коли людина набуває навичок аналізувати й оцінювати навколишній
медіаконтент.
В Україні є певні теоретичні розробки та практичний досвід роботи у
галузі медіаосвіти, видано підручники з медіаосвіти та медіаграмотності.
Провідні українські науковці, В. Іванов та О. Волошенюк [7] об’єднали
найактуальніші світові розробки в галузі підготовки студентів до викладання
предметів з медіаосвіти, медіаграмотності та медіакультури.
Але слід зауважити, що, по-перше, в західних країнах існує стала
практика медіаосвіти, на яку можна і варто орієнтуватися. По-друге,
теоретичні розробки більшості українських науковців спрямовані, в
більшості випадків, не на формування критичного мислення та автономної
від медіа особистості (як у багатьох західних країнах), а на опанування
медіаобладнанням та використання можливостей медіа в навчальному
процесі.
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У багатьох країнах світу (Канада, Австралія, Великобританія, Франція
та ін.) вже склалася система медіаосвіти в середніх і вищих навчальних
закладах.
У деяких країнах, таких як Іспанія, Німеччина, Швеція, Данія медіаосвіта
включена у шкільні предмети [7, с.14].
Проблемі взаємодії медіа та підростаючого покоління присвячені
дослідження таких зарубіжних науковців, як М. Маклюена [5], А.В.
Федорова [2], А.В. Шарікова та ін.
Досить широке застосування у вітчизняній медіаосвіті знайшли
методичні підходи, засновані на позиціях «практичної» теорії медіаосвіти. Її
прихильники
(Д. Букінгем [1], Е. Харт [3], К. Джакубович [4] та ін.) виступають за
вивчення школярами та студентами технології аналізу медіатекстів з метою
розвитку медіаграмотності, особливо через безпосередню медіатворчість
учнів із використанням сучасних мультимедійних засобів.
Формування медіакультури особистості в середовищі значущих для неї
спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів, місцевих
громад тощо) є основною метою медіаосвіти. Виходячи з цього, завданнями
нашого дослідження є наступні:
 сприяти формуванню медіаімунітету особистості, який робить її
здатною протистояти агресивному медіасередовищу;
 розвивати рефлексію і критичне мислення як психологічні
механізми медіаграмотності учнів, що забезпечують свідоме споживання
медіапродукції;
 формувати в учнів здатність до медіатворчості для
компетентного і здорового самовираження та реалізації їх життєвих завдань;
 акцентувати увагу учнів на спеціалізованих аспектах
медіакультури: візуальній медіакультурі (сприймання кіно, телебачення),
музичній медіакультурі, розвиненні естетичних смаків щодо форм мистецтва,
опосередкованих мас-медіа та сучасних напрямів медіаарту тощо [7, с.20].
Педагоги і батьки часто виявляються безпорадними в спробі
співвіднести власний життєвий і професійний досвід з медіакомпетентністю
їхніх дітей. Більшість дорослих вважають неймовірно складним, навіть для
себе, рішення проблеми, пов'язаної з відповіддю на питання, як впоратися з
глибокими змінами, викликаними сучасними засобами масової комунікації.
Необхідність упровадження медіаосвіти і розвитку медіаграмотності
саме в шкільному віці зумовлена декількома факторами:
1)
шкільний вік є надзвичайно важливим періодом для
інтелектуального, фізичного та психоемоційного розвитку дитини;
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2)
сучасна дитина, як правило, досить активно спілкується з
телевізійною, комп'ютерною, відео- і звукозаписуючою технікою і т.п.;
3)
учні, що зіштовхуються з постійно зростаючим потоком
інформації, відчувають значні труднощі, коли необхідно проявити пошукові
навички, самостійно критично оцінити отриману інформацію.
Саме з метою вирішення поставлених вище завдань нами було
розроблено та проведено декілька позакласних виховних медіазаходів. Один
з них – «Суд над рекламою».
Реклама (фр. Reclame) – інформація про споживчі властивості товарів і
види послуг з метою створення попиту на них, популяризації творів
літератури,
мистецтва та ін.
Сьогодні реклама супроводжує нас практично всюди. Прихований
вплив на підсвідомість настільки дієвий, що «зачепити» споживача стає
складніше, і творці рекламних «трюків», намагаючись перевершити один
одного, йдуть на хитрощі.
Світ реклами – «особливий світ», в якому немає воєн, страйків,
стихійних лих, вбивств і нещасть. У ньому люди не сваряться, не плачуть і не
хворіють. Там всі щасливі, посміхаються і радіють життю. Це осередок свята
і краси. У ньому ніхто не замислюється про завтрашній день, і практично
немає проблем, за винятком карієсу, прищів, лупи і брудного посуду.
У рекламі все виглядає куди кращим, ніж у житті, світ сповнений
красою і любов'ю. І потрібно лише: з ранку – почистити зуби «Бленд-а-мед»
(захист від карієсу), з'їсти на сніданок пластівці «Фітнес 7 днів» (для
схуднення), випити «Данокор» (щоб терміново вивести весь холестерин з
організму ), не забути заїсти все це «Мезим» і нагодувати ним усіх
домочадців (велика упаковка для всієї сім'ї), а також взяти з собою на роботу
«Подружку-но-шпу». На роботі – декілька чашок чудесної розчинної кави, в
обід – усі люблять «До Шерак», а ввечері коханий чоловік вас зустріне з
пельменями та соусом «Кальве».
Критичний аналіз рекламного повідомлення є одним з основних
прийомів, що використовуються під час впровадження медіаграмотності.
Суть цього аналізу полягає в здатності побачити прихований сенс
повідомлення.
Рольова гра як метод пошуку істини шляхом дискусії не тільки дає
можливість виявити ставлення учнів до медіатекстів (реклами), а й дозволяє
розглянути переваги та недоліки інтернет-реклами, її вплив на психічне
здоров'я дітей, правила створення реклами, питання захисту прав споживачів.
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Щоб урок не перетворився на банальний спектакль, де учні просто
«відбувають» свій номер, необхідна самостійна розробка учнями лінії
обвинувачення і захисту, пошукова робота в нормативній базі, додатковій
літературі, мережі Інтернет.
З метою виховання медіакомпетентності учнів, розвитку їх критичного
та логічного мислення і здатності відстоювати власні погляди було
розроблено позакласний виховний захід «Суд над рекламою».
Дуже відповідальним став підготовчий етап роботи. Учні об'єдналися в
три групи: судді, обвинувачі та захисники. Вони готувалися незалежно один
від одного і не знали, які доводи наведе кожна група. «Ролі» розподілилися
наступним чином: судді (3 сильні учні, здатні аналізувати, оцінювати і
робити висновки за поданими матеріалами), колегія присяжних (12 учнів),
прокурор (1 учень, який готує аргументоване обвинувачення, виявляючи
негативні наслідки діяльності рекламних агенцій), адвокат (1 учень), свідки
(2 учні: з боку обвинувачення – 1 і один свідок захисту), секретар (учителькуратор, який виконує координуючу роль).
Під час судового засідання розглядалася справа «Про рекламу».
«Підсудними»
були
реклама
«Растишка»
(https://www.youtube.com/watch?v=zy5eJZU3tjo) та соціальна реклама в Інтернеті
«Проти куріння» http://www.youtube.com/watch?v=fxz9E7AXpDс.
Учасники аргументовано, емоційно, з відповідними документами та
фактами розкрили як позитивні сторони реклами, так і негативні фактори її
впливу на юного споживача.
Старшина присяжних оголосив вердикт, в якому на підставі поданих
доказів обидві реклами за деякими статтями були визнані винними, а за
іншими – виправдані. На думку колегії присяжних, кожному необхідно
навчатися критично аналізувати медіатексти, а батькам – уважніше стежити
за
дозвіллям
і
здоровим
способом життя дітей.
Слово «головуючого судді» підвело підсумок: «Справу відправити на
дорозслідування у зв'язку з новими фактами». Саме це стало поштовхом для
подальшої аналітичної роботи учнів над рекламою як медіатекстом.
З метою визначення ролі ЗМІ в суспільстві, критичного ставлення до
джерел інформації нами було проведено медіамайстерню «Любительський
журнал FANZINE». Темою роботи медіамайстерні було визначено «Образи
чоловіків і жінок, що використовуються в ЗМІ в якості маніпулятивного
засобу впливу на аудиторію». Проблемне питання: Чи є ці образи
правдоподібними?
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Спочатку учитель пояснив концепцію фензіна, оголосив тему і
обговорив з учнями зміст журналу (фензін – це простий і дешевий спосіб
представити будь-яку проблему в друкованому вигляді. Це міні-журнал або
газета, створені способом «вирізати і вставити». Англійський термін
«FANZINE» походить від слова «фен», що позначає людину, яка кимось або
чимось сильно захоплюється, і частини слова «зін», як в англійському слові
«журнал» magazine) [6, c.43].
Учні вивчили друковані джерела, вирізали картинки і заголовки з газет
і журналів, що згодом були залучені для створення сторінок-колажів.
Висновки, яких дійшли учасники заходу, наочно продемонстрували
інструментарій впливу ЗМІ на стиль життя сучасних чоловіків та жінок,
насадження друкованими виданнями сталого стереотипу ролі чоловіка та
жінки в соціумі. Такі висновки можно було отримати лише завдяки
критичному ставленню до медіатекстів.
Людина у сучасному суспільстві не може уявити свого життя без
інформаційних і комунікаційних технологій. Інтернет, телебачення, газети,
журнали – все це стало щоденним джерелом інформації, способом
проведення дозвілля, засобом спілкування тощо.
Таким чином, розвиток інформаційно-комунікаційних систем створює
міцний фундамент для поширення маніпулятивного впливу на людей.
Навколо дитини створюється «штучна» реальність, що впливає на її
самостійність та раціональність. А тому поряд з усіма позитивними
наслідками розвитку інформаційного суспільства, породжуються передумови
до порушення безпечної діяльності особистості учня.
На нашу думку, запропоновані нами форми позакласної виховної
роботи дозволяють:
 допомогти учневі у протистоянні агресивному медіасередовищу;
 поглибити емпатію до подій в навколишньому соціумі;
 умотивувати розвиток критичного мислення особистості;
 надихати учнів до медіатворчості для компетентного і здорового
самовираження та реалізації їх життєвих завдань.
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The theoretical aspects of mediaeducation are analyzed in the paper. The
main problems regarding the implementation of mediaeducation to the educative
process at Kharkov Gymnasium No 14 are disclosed in this study as well. The
design of extracurricular mentoring activities of both the school mediaeducation
and the mediacompetence training of the gymnasium’s schoolchildren are also
disclosed in the paper.
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Наталія Сипливець
МЕДІАОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У статті йдеться про теоретичне та практичне обґрунтування
можливостей використання медіаосвіти, як інструменту підвищення
навчальних досягнень учнів.
Ключові слова: медіаосвіта, інновація, критичне мислення.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та
практичними завданнями.
Модернізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі, підвищення
уваги до інноваційних технологій та впровадження їх у сучасну систему
освіти, висувають на перший план постійний пошук діючих форм, методів
роботи у школі. Адже цікавим урок має бути не тільки для вчителя, який
читає той чи інший предмет, а й для учня, який «споживає» велику кількість
інформації кожного дня. Дітей-універсалів, тобто відмінників, досить мало,
класи формуються з учнів, які мають різний рівень досягнень, тому
необхідно диференціювати процес навчання. З цим прекрасно справляється
медіа-освіта, адже елементи даної інновації можна використовувати саме для
вирішення цієї проблеми. Але й завдяки такому підходу, ми можемо не
тільки урізноманітнити наші уроки, а й розвивати необхідні вміння та
навички критичного мислення дитини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених
частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.
Науковцями (О. Баришполець, Л. Найдьонова, Н. Череповська)
розроблена Концепція провадження медіа-освіти, що розглядається ними як
важлива складова модернізації освіти, здатна сприяти розбудові
інформаційного суспільства й підвищенню його медійної культури. Базовим
елементом Концепції є формування в школярів критичного ставлення до
медіа-насильства, яке слугує основою формування в них медіа-культури [2].
Актуальність і значущість медіа-освіти неодноразово підкреслювалась у
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Так, ключові аспекти і
концепції медіа-освіти були обґрунтовані в роботах видатних учених-медіапедагогів К. Безелгет, Е. Харта і Дж. Баукера. Філософське осмислення
медіаосвітньої діяльності, її змісту, сутності, цілей, завдань та проблем
обґрунтовано у працях В. Возчикова, Г. Михалєвої, В. Савчука; питання
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медіа-психології розглядаються у дослідженнях С. Винтерхофф-Шпурка, С.
Єниколопова, М. Жижиної, Г. Малюченко, Л. Найдьонової, Є. Проніної та
інших. У педагогічній літературі значна увага приділяється питанням теорії і
практики медіа-освіти, зокрема досліджуються: історія медіа-освіти в різних
країнах (В. Колесніченко, Л. Мастерман, А. Новикова, В. Робак, І. Чемерис та
ін.); моделі та методи медіа-освіти (Л. Зазнобіна, Л. Мастерман, Г. Онкович,
О. Федоров, О. Шариков); медіа-освіта у професійній підготовці майбутніх
педагогів (Ю. Казаков, Н. Рижих, О. Шипнягова, Н. Шубенко та ін). [1]
Постановка завдань дослідження.
Метою публікації є теоретичне та практичне обґрунтування
впровадження елементів медіаосвіти у навчально-виховний процес (на
матеріалах вивчення історії).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Сформульовано чіткі визначення медіаосвіти, розроблено її модель, і,
хоча, ми не новатори в цьому (досить багато розвинутих країн світу вже
використовують модель медіаосвіти у своїх навчальних закладах), проте
певний результат вже є.
Відповідно до «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» під
медіаосвітою розуміється частина освітнього процесу, спрямована на
формування в суспільстві медіа-культури, 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. [2]
Модель медіаосвіти передбачає «контекст» (вихідні базові знання
аудиторії, спільна робота й активність аудиторії), «цілі» (навчання),
«стратегії» («знання»: робота з текстами, дослідження, вихідні факти, дані,
альтернативні уявлення, критика тощо; «практичні завдання»: відеозйомка,
написання сценарію тощо; «цінності»: етичний розгляд, культурні
очікування, альтернативні точки зору, моральні судження), «підсумкові
результати» (уміння «читати» медіатекст, аналізувати його значущість і
цінність і т. д.), «оцінку результатів медіаосвіти» (орієнтація у світі
медіакультури, самостійне опанування медіаосвіти надалі). Такою бачать
модель медіа-освіти австралійські фахівці Б. Мак-Махон і Р. Куін.
Урешті-решт «медіаосвічені учні» мають:
 розуміти, які засоби використовуються для створення
медіатекстів;
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 усвідомлювати зв'язок між вибором специфіки зображення
(наприклад, у рекламі) та її співвіднесенням із «цільовою
аудиторією»;
 уміти проілюструвати відповідними прикладами стереотипність
медіаобрази (як ці стереотипні образи служать економічним,
соціальним інтересам окремих груп суспільства). [3]
Саме учні середньої школи (вік 10-15 років) найбільше схильні до
впливу, маніпуляцій, тому, першочерговим завданням є інформаційна
безпека дітей. Учень має бути критичним: обдумувати запропоновану
інформацію, аналізувати та робити власні висновки. Рятівником і є
інструменти медіаосвіти. Це аналіз текстових джерел за допомогою
маркування, критичний аналіз відео, фото, робота з карикатурами,
плакатами; підготовка домашнього завдання у формі статті, уривку з
енциклопедії, створення коміксів та ін.
Протягом листопада-грудня 2015 р. у своїй роботі почала
використовувати нетрадиційний для учнів аналіз історичного джерела, відео,
фото, а за допомогою критичного підходу медіа-освіти. На початку роботи
учням було важко переорієнтуватися, адже думати потрібно більше і не так
як звикли. З вхідного тестування (опитано два 7-ті класи – 50 учнів
Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7) близько 50 % висловилися про труднощі в
роботі, але вже через місяць дана цифра зменшилась до 10 %. Також на базі
учнів двох 9-х класів (56 учнів) було обрано контрольну групу, де
використання такого виду роботи не проводилося та експериментальну, де
почали впроваджуватися інновації. У результаті, наприкінці навчального
семестру, експериментальна група показала вищий середній бал з тем, які
вивчалися паралельно протягом двох місяців.
Звичайно ми можемо зустрітися з перепонами, але ніхто не казав, що
буде легко. З початком впровадження елементів медіаосвіти, деякі учні та й
колеги не сприймали почуте та побачене. Але, коли зрозуміли
результативність даної інновації – опір припинився.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Медіа-революція поглинає наш освітній простір, тому ми не можемо
стояти осторонь. Навчальний процес має бути не тільки логічним, але
критичним, адже сучасний інформаційний потік може захопити не
підготовлену свідомість дитини, спотворити мислення. Тому, необхідно
працювати в тому ж напрямку, для того щоб продовжити впровадження
медіаосвіти та підвищувати рівень обізнаності з даної проблеми.
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В статье говорится о теоретическом и практическом обосновании
возможностей использования медиаобразования, как инструмента
повышения знаний учащихся .
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The article deals with theoretical and practical study possibilities of using media
education as a tool to improve student achievement.
Keywords: media education , innovation, critical thinking

Ірина Старова
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ
ДО МЕДІАДЖЕРЕЛ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Анотація:
Стаття присвячена створенню системи роботи з формування у учнів
на уроках історії критичного ставлення до медіаджерел інформації. Система
роботи включає у себе наступні навчальні, виховні та розвивальні завдання:
 навчання учнів самостійної діяльності з пошуку інформації у медіа
просторі, вмінню орієнтуватися у різноманітті існуючих джерел;
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 формування відповідального ставлення до походження джерел
інформації;
 розвиток уміння аналізувати різноманітні види медіа джерел;
 формування критичного ставлення учнів до різноманітної інформації у
медіапросторі;
 навчання вміння розпізнавати елементи маніпуляції, пропаганди у
медіаджерелах та протистояти їхньому впливу;
 виховання вміння робити самостійну оцінку інформації;
 формування сучасного, обізнаного медіа користовуча.
У своїй роботі з учнями систематично використовую розробки фахівців
з навчання учнів критичному мисленню та роботі з джерелами на уроках
історії. Також користуюся літературою з медіа освіти, матеріалами сайту
Медіа освіта і медіаграмотність (http://www.medialiteracy.org.ua/index.php),
іншими інтернет-ресурсами.
Медіаджерела
Критичне мислення
Аудіовізуальні джерела
Відео Фото
Медіатекст
Медіаресурси
Медіаграмотність
Медіаосвіта

В останні роки українське суспільство існує в умовах ведення
інформаційної війни. Медіа та медіакультура, котрі спочатку існували як
посередники передачі інформації, в сучасних умовах стають
соціокультурним середовищем, життєвим простором людини. На моє
глибоке переконання саме жертви інформаційної війни сприяли
відторгненню українських територій у Криму та на Донбасі. Не є таємницею,
що більшість цих людей – люди старшого віку, які більшу частину
інформації до сьогодні отримують з друкованих видань, радіо та
телебачення, тобто саме медіа джерел. Їх ніхто ніколи не навчав критичному
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ставленню до інформації, вмінню розпізнавати та фільтрувати пропаганду,
маніпуляції, фейки. Але було б великим оптимізмом вважати, що молоде
покоління, яке отримує більшість інформації з інтернету, має імунітет до
маніпуляцій свідомістю у медіа просторі та автоматично є грамотним
користувачем медіа продукту. На жаль, на відміну від європейських країн,
Канади, США, які почали впроваджувати програми з формування медіа
освіти ще у 80-х роках ХХ сторіччя, в Україні цей процес тільки
розпочинається. Можна щиро позаздрити Швеції, в якій з 2011 року був
прийнятий новий план навчання, згідно з яким школа повинна вчити
підростаюче покоління критичного та аналітичного мислення. У курси
суспільствознавства закладено формування вміння збирати та обробляти
інформацію з різноманітних джерел, оцінювати її та робити висновки.
В Україні формування медійної культури та освіти дотепер має форму
експерименту, до якого залучено тільки окремі школи, дискусії щодо
потрібного формату впровадження не завершуються. Це демонструє
нерозуміння керівниками держави і освіти усіх ризиків, які несе за собою
виховання ще одного або декількох поколінь українців без сформованих
навичок медійної та інформаційної грамотності в умовах війни. Саме
сьогодні на потребу денну виходить проблема інформаційної безпеки, тобто
питання, як захистити учнів від потоку пропаганди в Інтернеті, як навчити
ефективному орієнтуванню в медіа просторі та осмислення власних медіа
потреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її
повноцінного і критичного тлумачення. Дуже важливо при цьому не
сформувати недовіру учнів до Інтернету як джерела різноманітної корисної
інформації. Потрібно виховати такого споживача медіа, котрий міг би
ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової
комунікації. Одне очевидне: медіа освіта повинна бути спрямована на
створення більш активного і критично грамотного, вимогливого медіа
користувача, ніж маємо сьогодні. Галина Сухова, лауреат білоруського
конкурсу «Вчитель року 2009» визначає роль сучасного вчителя наступним
чином: «Ми програємо нашим дітям в технічному володінні інформаційним
простором, проте можемо виграти бій з інформаційним простором, якщо
навчимо наших дітей критично мислити. І тут у кожного вчителяпредметника повинна бути своя стратегія ведення цього бою» [1]. Глибоко
переконана, що саме освітні заклади повинні стати школами з формування
споживача медіа ресурсів, який вміє знаходити потрібну інформацію і
переконуватися в її достовірності; знає, як відокремлювати пропаганду від
фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; як розпізнавати
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маніпуляцію. Але хто стане викладачами? Пройдуть роки, доки у вишах
стануть готувати потрібних фахівців, а у школах розпочнуть читати медіа
курси та курси інформаційної безпеки. Альтернативою сьогодні повинно
стати формування елементів інформаційної та медійної грамотності, навичок,
пов’язаних з роботою в інформаційному та медіа просторі на уроках із
традиційних шкільних дисциплін, насамперед, суспільствознавчих.
Працюючи у Запорізькому НВК № 19 вже 20 років, маю цікавий досвід
використання на уроках елементів медіа освіти. Останніми роками приділяю
увагу формуванню критичного ставлення до джерел інформації. Під час
підготовки даного матеріалу основним джерелом інформації стали матеріали
спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
К. Д. Ушинського «Медійна та інформаційна грамотність» [9] та Мусій С.С.
[7]. На жаль, кількість розробок вчителів суспільствознавства з цієї теми
досить незначна. Дуже цікавими є зразки уроків, розміщені на сайті
Медіаосвіта і медіаграмотність (http://www.medialiteracy.org.ua/index.php). Є
цікаві роботи з формування критичного мислення під час роботи з
інформаційними джерелами у Єрмоленко А. [1], Пометун О. [8], Мокрогуза
О. [6], Філатової О. [10]. Дуже розраховую на вихід анонсованого АУП
посібника для вчителів суспільствознавчих дисциплін.
Протягом останніх років для себе самостійно визначаю, як важливе
завдання, формування у учнів критичного та аналітичного мислення,
особливо під час самостійної роботи з джерелами інформації. Найперша
задача – ознайомити учнів із поняттям медіа ресурсів, їх різноманіттям. Подруге - навчити учнів підбирати необхідні медіа ресурси на задану тему. Вже
у 5 класі на уроках з історії України та історії рідного краю спрямовую учнів
на пошук необхідної інформації з різних джерел в інформаційному медіа
просторі. Мова йде про роботу з аудіовізуальними, текстовими медіа
джерелами, до яких відносять радіомовлення, телебачення, кіно,
звукозапис, відеозапис. Розпочинаю у 5-6-х класах із завдання знайти
фотоматеріали, документи, відео сюжети з потрібної для уроку інформації.
Після підбору організовую обговорення, коли одним із завдань учнів є не
тільки спожити готову інформацію, а й проаналізувати її зміст. Наприклад,
темою для дискусії у 5 класі на уроці з історії рідного краю стає відео сюжет
ВВС про о-в Хортиця (https://www.youtube.com/watch?v=wYceG5RjPOE).
Обговорюємо питання:
1. Що найбільше вразило іноземних журналістів?
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2. Чи узнали ви щось нове з сюжету про острів?
Як одну з форм роботи пропоную дітям перегляд та обговорення відео
матеріалів. Наприклад, таких, як: «Кам’яна Могила», «Парки України»,
«Голодомор 1932-33рр.». Вже у цьому віці звертаю увагу на важливість
використання саме українського інтернет-контенту, обережне ставлення до
«підозрілих» сайтів, недоліків Вікіпедії. Постійно працюю з уривками з
документальних циклів, присвячених різним етапам в історії України. Це
такі, як: «Невідома Україна», «Золоте стремено», «Країна», «20 кроків до
мрії» та ін. На уроках всесвітньої історії часто використовую матеріали
проекту «Енциклопедія». Також організую перегляд учнями уривків з
історичних художніх фільмів. Художні фільми теж є одним з найбільш
цікавих засобів навчання, але тривалість художнього фільму не дає
можливості вчителю показати його повністю на уроці та і немає такої
потреби. Більш доцільно зробити окремі відеофрагменти з фільму, які
яскраво відображають тему чи подію. Акцентую увагу учнів на відношенні
авторів до зображених персонажів та подій. Наприклад, у 8 класі при
вивченні теми, присвяченій Національно-визвольній війні Б.Хмельницького,
пропоную учням визначити чи співпадає зображене у фільмі Є.Гофмана
«Вогнем та мечем» з подіями, які ми вивчаємо, як автор відноситься до
козацтва, з чим вони згодні, що визвало зауваження, чому.
Особливе місце при вивченні історії належить документальним матеріалам.
Фільми мають бути розподілені за темами, для кожного уроку потрібно
вибирати окремі фрагменти, які не повинні заважати вчителю і учням у
процесі проведення уроку. Кожен документальний фільм має автора з своїми
поглядами, тому вчителю потрібно чітко відбирати відеоматеріал так, щоб
учень міг самостійно робити висновки. При аналізі таких відео використовую
методику «Заморожування кадру». Методика «Заморожування кадру»
полягає в тому, що вчитель за допомогою кнопки «Стоп» зупиняє
зображення відеострічки, і учні намагаються аналізувати композицію,
освітлення, колір, ракурс у кадрі і т.д. Таким чином, досягається педагогічна
мета: учні розуміють, що кожен елемент візуального образу має своє
значення. Методика етапу «Звук і зображення» побудована на тому, що
педагог закриває екран монітора, і учні чують тільки звукову доріжку
медіатексту. Після чого їм належить вгадати зміст, жанр, стиль
запропонованого фрагмента, спробувати подумати над тим, якими ще
можуть бути варіанти музичного і шумового супроводу в цьому медіатексті.
Тут учні на практиці розуміють важливість і особливості звукового рішення
фільму або телепередачі. Учні відповідають на питання:
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1. Опишіть, що ви побачили, переглядаючи відеоролик. Особливу увагу
звертайте на деталі.
2. Які об'єкти потрапили на передній план, а які залишилися на другому?
3. Що робили, чим займалися люди, які потрапили в об'єктив кінокамери?
4. Якщо центральною постаттю сюжету виявився відомий історичний діяч,
спробуйте описати його зовнішність. Зверніть увагу на його рухи, вираз
обличчя.
5. Які деталі переглянутого сюжету вам запам'яталися найбільше? Чому?
6. 3 історією якої країни пов'язаний переглянутий вами відеосюжет? Що
дало вам можливість зробити такий висновок?
7. До якого часу ви віднесли зняті кадри? Обґрунтуйте свої міркування!
8. Чи змінилося ваше уявлення про історичні події після перегляду
відеосюжету? Якщо змінилося, то що саме і чому?
9. Що нового ви дізналися про історичні події, які були вам знайомі з
вивченого матеріалу?
10.Які емоції І почуття зафіксував кінооператор? Чому саме ці події
зацікавили його передусім?
11.Якою ви уявляєте собі психологічну атмосферу історичної події, знятої
кінооператором?
Велике враження справляють на учнів пропагандистські фільми
радянських часів. Аналіз подібних відео дозволяє робити увагу на
формуванні уявлень про засоби пропаганди, які використовують автори
фільму. Цікаво демонструвати єдність підходів у нацистській та радянській
пропаганді.
Використання аудіоматеріалів на уроках історії є необхідним і досить
цікавим. Аудіоматеріал не повинен заважати вчителю та учням, не бути
«фоном» уроку, а навпаки, повинен доповнювати навчальний процес.
Наприклад, в 11 класі пропоную учням прослухати виступ А.Гітлера,
присвячений євреям. Обговорюємо питання: які звучать звинувачення, які
порівняння, як оратор впливає на емоції слухачів, чому його виступ
настільки експресивний та ін. Також пропоную учням 11 класу на уроці з
історії України, присвяченому післявоєнному періоду, прослухати виступ
С.Бандери, в якому він формулює цілі діяльності власної організації.
Обговорюємо загальні враження від виступу, відповідаємо на питання – які
саме цілі називає провідник, які звинувачення відкидає, наскільки
використання аудіоматеріалів є необхідним і досить цікавим.
Використання аудіовізуальних засобів на уроках історії з метою
формування критичного мислення буде ефективнішим, коли вчитель
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застосовує роботу з історичним текстом. Ця технологія являє собою модель
навчання історії, побудовану на дослідженні текстів з подальшим творчим їх
використанням учнями і розвитку творчого та історичного мислення. Роль
підручника залишається досить важливою, але досвід епохи Табачника
продемонстрував, що шкільні підручники сьогодні змінюються під політичну
силу, яка є при владі. Розуміючи, що не кожну тему можна вивчити за
хрестоматійними та архівними текстами, і не кожен учень може аналізувати
історичні тексти і робити самостійні висновки, наполегливо працюю над
формуванням базових вмінь роботи з документом. Головне завдання при
роботі з текстовими медіа-джерелами - навчити учнів самостійно здобувати
знання із друкованих джерел та критично їх осмислювати. На практиці
використовую різні за видами і жанрами історичні документи: мемуарні,
політичні, державні, соціально-економічні, епістолярні, статистичні. Джерела
підбираю відповідно до цілей навчання, доступні для розуміння учнями. Учні
отримують пам’ятку:
1. Уважно прочитайте текст джерела інформації.
2. Визначте, ким складений текст джерела і з якої причини.
3. Встановіть дату появи данного джерела.
4. Як можна охарактеризувати той історичний період, коли було складене
джерело? Що ви вже про нього знаєте?
5. Визначте, про яку конкретну історичну особу чи подію йде мова в тексті
джерела? Скільки часу відокремлює саму подію чи особистість від часу їх
нього опису?
6. Наскільки правдиво в джерелі висвітлені історичні події? Спробуйте
довести свої міркування. Знайдіть у тексті ті місця, що допоможуть
арґументувати вашу думку.
7. Що є нереальним у тексті джерела? З якою метою, на ваш погляд, автор
(автори) вдалися до вигадки?
8. Чим дане джерело інформації збагатило ваші знання?
9. На які міркування наштовхує вас зміст даного джерела?
10. Які висновки зі своїх міркувань ви можете зробити?
Сьогодні дуже важливо навчати учнів визначати джерела інформації,
враховувати політичні, соціальні та інші інтереси авторів. Розуміння того, що
одна подія може мати протилежну оцінку, у залежності від переконань та
цінностей автора, добре формувати при вивченні історичних постатей та
подій, які мають неоднозначну оцінку у суспільстві та науці. Впроваджую у
роботу методику «Порівняння медіатекстів» полягає в тому, що учням
пропонується зіставити два фрагменти різних творів, призначених для різних

229

аудиторій. Наприклад, треба порівняти ключові епізоди літературного тексту
і двох його екранізацій. Або зіставити трактування однієї і тієї ж теми в
художній і документальній формі. На уроці з історії України у 8 класі при
вивченні тем, присвячених діяльності І.Мазепи, отримуємо гарну нагоду
продемонструвати різні точки зору на історичну особистість. Пропоную
учням текстові документи соратників та противників, які дають йому оцінку.
Діти повинні самостійно визначити на чиєму боці автор, навести арґументи
на підтримку власної точки зору. Аналізуємо російські медіа джерела,
присвячені І.Мазепі. Визначаємо причину різниці у оцінках особистості.
Окремий напрямок у роботі – використання уривків з художніх творів.
Сталін не даремно називав письменників «інженерами людських душ».
Літературні тексти протягом тисячоліть були головним засобом впливу.
Вони, як і медіа, телебачення, будуються на існуванні певних силових
міфологічних ліній, якими ведуть читача. Практично до будь якого періоду в
історії можна знайти відповідний художній твір. Але важливо навчати учнів
розуміти важливість відстеження того, як формувалися погляди автора, чи не
є його точка зору заангажованою. У випадку з історією України, найчастіше
звертаюся до творчості Т.Шевченка, П.Куліша, І.Франка, творів
«шестидесятників» (В.Стус, В.Симоненко), письменників «розстріляного
відродження» (М.Вороний, М.Хвильовий), українських авторів з емігрантів
(І.Багряний, М.Самчин, К.Каздоба, Ю.Горліс-Горський), сучасних авторів
(Л.Костенко, О.Забужко, Ю.Андрухович). Для порівняння використовую
уривки із творів письменників та поетів радянської епохи.
Різноманіття поглядів на одну історичну подію сьогодні набуло
особливого значення. Чим більше джерел інформації, тим повніше наші
знання про предмет або події, особу. Однак інформація з різних джерел не
завжди однозначно розкриває події - можуть існувати різні версії, думки про
одну подію, особу, одне явище. Яка ж версія вірна? Що відповідає дійсності,
а що її перекручує? Щоб відповісти на ці питання, треба зіставити джерела
інформації. Зіставляти можна тільки ті джерела інформації, де мова йде про
один і той самий історичний період, одну й ту саму подію, особу, одне й те
саме явище. У 8-11 класах учні працюють над документом за питаннями:
1.
Уважно
прочитайте
текст
джерел
інформації.
2. Визначте, яка історична подія, особа або яке явище є головною темою
3. Встановіть авторів джерел. Хто з них, на ваш погляд, міг точніше відбити
подію, що відбувається, явище, описати особу? Чиїй думці можна довіряти
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більше
і
чому?
4. Визначте, з яких питань, положень ви будете зіставляти тексти джерел.
Останнім часом досить активно працюю з учнями над аналізом
візуальних медіа джерел. Традиційно до них відносять плакати,
карикатури,фотографії. Вчителі історії досить широко використовують їх при
викладанні предмету, але не усі розуміють, який потенціал мають ці джерела
для формування критичного ставлення до інформації, вміння розгледіти
пропаганду та маніпуляції у медіа просторі. У 5-6 класах привчаю учнів
самостійно підбирати матеріал. На уроці історії України прошу учнів 5 класу
знайти та зібрати в папку фотографії міста Києва в роки Другої Світової
війни. Учні самостійно матеріали для творчих проектів «7 Див Запорізького
краю», «Легенди Хортиці», «Чим пишається Україна», «Українські
гетьмани» та ін. У 7-11 класах вже аналізуємо зображення. Наприклад, учням
10 класу пропоную розглянути фотографії 20-х років, які відображають
будівництво Дніпрогесу. Учні відповідають на питання:
1. Що відбувається на цій фотографії? Чому ви так думаєте?
2. Хто ці люди, котрі зображено на фото? Чим вони займаються?
3. Які об’єкти тут знаходяться?
4. Коли, на вашу думку, було зроблено знімок? Чому ви так вирішили? Ця
фотографія є природною чи люди спеціально позували перед камерою?
6. Що ви знаєте про події, зображені на фото?
7. Яку нову інформацію ви отримали про ці події?
8. Які інші історичні джерела могли б вам допомогти перевірити
достовірність ваших висловів щодо цієї фотографії?
Якщо завдання фотографії – фіксація історичних подій, то плакати
створювалися з метою пропаганди політичних, релігійних або інших
поглядів. Переглядаючи з учнями плакати періоду Першої світової війни, або
радянських часів, розглядаю з учнями наступні питання:
1. Що зображено на плакаті?
2. Для кого він був призначений?
3. Яку мету переслідував?
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4. Які почуття повинен був викликати?
5. Наскільки він був дієвим на той час?
6. Які думки та почуття він викликає у вас зараз?
Дуже цікаво відстежувати єдність методів впливу на глядача авторів
цих творів, які належали до ворожих країн. Наприклад, на більшості плакатів
періоду 1914-18 років автори застосовують один і той же жест головного
персонажа, який вказує саме на глядача з питанням або закликом. Дуже
велике враження на учнів створюють плакати сталінського періоду в історії
СРСР. Під час аналізу задаю питання: чи відповідає зображене фактам, які ви
отримали із інших джерел інформації - підручника, відео, розповіді вчителя,
художніх творів. Про що свідчить цей факт? Для порівняння пропоную
учням ознайомитися із картинами художника кінця ХХ сторіччя Петра
Бєлова, який присвятив багато творів темі сталінізму. Прошу учнів порівняти
враження.
Історична карикатура - це комічне або сатиричне зображення, яке
відображає соціальні, політичні, суспільні, побутові явища. Це надзвичайно
впливовий візуальний матеріал, оскільки гумор дозволяє висловлювати
автору те, що небезпечно казати прямо. Учні отримують питання:
1. Що зображено?
2. Коли відбувається подія? З чого це випливає?
3. Коли створене і з якою метою?
4. Де відбувається подія? Характерні ознаки місця? Яке це має значення?
5. Характеристика зображених осіб.
а) До яких соціальних груп і типів належать?
б) Чому такий склад учасників?
6. Яка позиція автора?
7. Наскільки повно відображає тенденцію, явище тощо?
8. Власне ставлення.
Отже формування критичного ставлення учнів до медіа джерел на
уроках історії та інших суспільствознавчих предметів може стати складовою
частиною системи шкільної медіаосвіти, що передбачає розроблення
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психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти,
сприяння поширенню практики інтеграції медіаосвітніх елементів у
навчальні програми з різних предметів, впровадження факультативних
медіаосвітніх програм для підлітків, курсу медіакультури для учнів, інших
позакласних форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування.
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Статья посвящена созданию системы работы по формированию у
учащихся на уроках истории критического отношения к медиа источникам
информации.
Система работы включает в себя следующие учебные, воспитательные и
развивающие цели и задачи:
 обучение учащихся самостоятельной деятельности по поиску
информации у медиа пространстве, умению ориентироваться в
многообразии существующих источников;
 формирование ответственного отношения к происхождению
источников информации;
 развитие умения анализировать различные виды медиа источников;
 обучение критическому отношению учащихся к разнообразной
информации в медиа пространстве;
 обучение умению распознавать элементы манипуляции, пропаганды
в медиа источниках и противостоять их влиянию;
 воспитание умения делать самостоятельную оценку информации;
 формирование современного, осведомленного медиа пользователя.

В своей работе с учащимися систематически использую разработки
специалистов по обучению учащихся критическому мышлению и работе с
источниками на уроках истории. Также пользуюсь литературой по медиа
образованию, материалами сайта Медиаобразование и медиаграмотность
(http://www.medialiteracy.org.ua/index.php), иными интернет-ресурсами.

Медиаисточники
История Украины
Критическое мышление
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Аудиовизуальные источники
Видео
Медиатексты
Медиаресурсы
Медиаобразование

The article is devoted to the creation of the system of work on the formation of
students’ critical attitude to media information sources at the lessons of history.
This system of work includes the following training, educational and developing
goals and tasks:
 teaching students how to search for the information in the media
independently and be able to select within a variety of existing media
sources;
 developing a responsible attitude to the origin of the information sources;
 developing the ability to analyze different kinds of media sources;
 teaching to be critical to different information in the media;
 teaching to recognize the elements of manipulation, propaganda in media
sources and to resist their influence;
 training the skills in evaluating information independently;
 creating
a
modern,
well-informed
media
consumer.
In my work, first of all, I am based on the educational programme for secondary
schools "History of Ukraine. World History. For 5-9 grades ". I systematically use
new works of specialists on teaching students to think critically and to work with
media sources at my lessons. I also use the literature on media education, website
materials
“Media
education
and
media
literacy”
(http://www.medialiteracy.org.ua/index.php),
other
Internet
resources.
Media sources
History of Ukraine
Critical thinking
Audiovisual sources
Video
Meditexts
Media Resources
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МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ТА ВИШАХ

Валентина Березан
КУРС “МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ”
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ
ПЕДАГОГІВ
У статті розкривається досвід впровадження до професійної підготовки
соціальних педагогів курсу “Методика формування естетичної грамотності в
сучасному інформаційному просторі”. Розкривається зміст понять “естетично
грамотна особистість”, “інформаційно грамотна людина”, “медіаосвічена
особистість”. Запропоновані педагогічні технології формування естетично
грамотної особистості в сучасному інформаційному просторі.
Ключові слова: підготовка майбутнього соціального педагога,
естетичне виховання, медіаосвіта, засоби масової інформації, інформаційна
грамотність, естетично грамотна особистість.

На сучасному етапі педагогічна освіта, зберігаючи набутий
національний досвід, реформується і поступово входить у світовий освітній
простір. Особливого значення набуває вдосконалення підготовки студентів
вищих
педагогічних
навчальних
закладів
до
майбутньої
багатофункціональної професійної діяльності у науковій, освітній і
культурній галузі.
Визначальна особливість естетичного виховання школярів у сучасних
умовах полягає в тому, що цей процес здійснюється під впливом потужного
інформаційного потоку, джерелом якого виступають засоби масової
інформації та інформаційно-комунікаційні технології. Вони домінуючим
чином поширюють масову культуру. Саме тому важливо й актуально
окреслити новий напрямок у теорії і практиці естетичного виховання –
формування естетично грамотної особистості в умовах сучасного
інформаційного простору.
Процес формування естетично грамотної особистості грунтується на
медіаосвіті. На міжнародному рівні необхідність запровадження медіаосвіти
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вперше зафіксовано у Грюнвальдській Декларації з медіаосвіти (1982 р.),
настанови якої пізніше поглиблювалися й деталізувалися на конференціях
ЮНЕСКО та засіданнях Ради Європи [5, 5].
Сьогодні в Україні діють закони (ЗУ), які поклали початок розвитку
медіаосвіти у вітчизняному освітньому просторі: ЗУ “Про інформацію”, ЗУ
“Про рекламу”, ЗУ “Про захист суспільної моралі”, ЗУ “Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні”, ЗУ “Про телебачення і
радіомовлення”, ЗУ “Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів” [5, 6].
У 2010 році Президією Національної академії педагогічних наук
України схвалено Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні (2010–
2020 рр.). Прийняття такого документа стало революційним кроком у сфері
вітчизняної освіти. Оскільки вперше потреба в медіаосвіті була зафіксована
на державному рівні. У Концепції обґрунтовано необхідність впровадження
медіаосвіти, визначено основні терміни, окреслено мету і завдання, принципи
медіаосвіти, представлено пріоритетні напрями розвитку вітчизняної системи
медіаосвіти, виокремлено основні її форми, зокрема і для вищої школи [5, 6].
Згідно із цим документом, з 2014 року розпочалося розроблення й
затвердження державних стандартів фахової підготовки медіапедагогів, що
встановлюватимуть вимоги до її змісту, обсягу та якості, започаткування
масової підготовки медіапедагогів у вищих навчальних закладах і закладах
післядипломної педагогічної освіти [3].
Термін “медіаосвіта” у вітчизняній педагогіці довгий час не вживався.
З кінця 90-х років ХХ століття це поняття з’являється у навчальних
посібниках з педагогіки у Росії. Наприклад, російський науковець
Т. А. Стефановська трактує медіаосвіту як “процес навчання, розвитку,
формування особистості на матеріалі і через засоби масової комунікації”.
Головні завдання медіаосвіти вона вбачає у підготовці дітей до життя в
сучасних інформаційних умовах, навчанні учнів сприймати, розуміти
різноманітну інформацію, усвідомлювати специфіку її впливу на психіку,
спілкуватися через мас-медіа [8, 223].
Європейські та американські дослідники у сфері медіаосвіти виділяють
інші пріоритети. У Франції медіаосвіта розглядається як частина
громадянського виховання і її мета – дозволити молоді і зараз, і в
майбутньому бути активними та відповідальними громадянами, добре
розуміти, як живе не лише країна, а й решта світу, як взаємопов’язані між
собою всі люди [1, 31]. У Великобританії медіаосвіта – це не процес оцінки
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творів медіакультури, а процес їх дослідження. Л. Мастерман зазначає, що
медіаосвіта повинна бути спрямованою на розвиток в учнів розуміння
особливостей функціонування медіа, використання ними виразних засобів,
механізму створення реальності та її усвідомлення аудиторією [5, 7]. У
німецькій літературі використовується термін «медіапедагогіка» і
розуміється як широкий спектр навчальних занять, пов’язаних з медіа.
Усередині загального напрямку німецької медіапедагогіки існують такі
розділи, як медіавиховання, медіадидактика, медіа дослідження [5, 7]. В
американській медіаосвіті виділяється найважливіший аспект – медіаосвіта
вчителів і майбутніх учителів, від рівня підготовки яких залежить
ефективність впровадження медіаосвіти [4; 5].
Українські вчені Г. Я. Майборода і М. М. Матвійчук на основі аналізу
робіт зарубіжних і вітчизняних медіапедагогів змогли сформулювати
найбільш загальне поняття медіаосвіти. “Медіаосвіта – це процес розвитку в
аудиторії критичного мислення на матеріалі медіа і способів використання
мас-медіа в особистісному та професійному розвитку” [5, 10]. Вони
вважають, що медіаосвіту майбутнього педагога необхідно розглядати як
окремий напрям, який потребує наукового пошуку.
Серед різних засобів масової інформації зарубіжні та вітчизняні
фахівці виділяють телебачення, кінематографію, радіомовлення, аудіо- і
відеопродукцію, фотосправу, періодику, книгодрукування, Інтернет. Ці
інформаційні чинники мають специфічну форму впливу на думки і почуття
мільйонів людей. Визріла гостра потреба поширення інформаційної
грамотності, медіаосвіти на основоположних морально-етичних та етичних
поняттях, духовних цінностях, щоб розкрити позитивні і негативні аспекти
глобальної інформатизації.
Медіум і реципієнт у процесі комунікації взаємодіють в
інформаційному просторі. Кожен засіб комунікації нав’язує реципієнту
наперед готове прочитання інформації відповідно до ідейного задуму творців
інформаційної продукції. Проте будь-яка інформація є полісемантичною.
Множинність прочитання є домінантою для всіх без винятку мас-медіа.
Таким чином, засоби масової інформації мають властивість змінювати
критерії оцінок, способи мислення цілих поколінь, у культурному житті яких
мас-медіа відіграють визначну роль.
Висококваліфікований педагог, знаючи цю специфіку й уміло
використовуючи її у навчально-виховному процесі, забезпечить виховання
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естетично грамотної особистості, здатної орієнтуватися у сучасному
інформаційному просторі, збагачувати власний естетичний досвід і захистити
себе від деструктивних впливів, які руйнують, деформують неповторну
індивідуальність. Особливо це стосується учнів підліткового віку, оскільки у
них поєднуються бажання протистояти і водночас піддатливість негативним
впливам середовища. Засоби масової інформації впливають на почуттєвоемоційну сферу, ціннісні орієнтири, шляхи і способи мислення, естетичні
смаки підлітків. Отже, необхідною умовою успішної соціалізації, вдалого
розв’язання завдань соціально-педагогічної і виховної роботи є підготовка
соціальних педагогів до з’ясування типології, моделей репрезентації
інформаційної продукції, способів її сприймання й оцінювання учнями,
формування умінь збагачувати естетичний досвід у сучасному
інформаційному просторі.
У сучасних умовах глобалізації інформаційного простору західні
педагоги (Б. Дункан, н. Андерсон, Д. Боул, С. Коул, А. Емід, Е. Флінн),
культурологи і соціологи (М. Маклюен, П. Барт, Ю. Ікоу, Дж. Файск,
Дж. Когі) надзвичайно великого значення надають вихованню через систему
шкільної освіти естетичної свідомості учнів, тобто їх здатності сприйняти і
прихильно оцінити культурно-мистецькі явища. На цій ідеї сформовані нові
педагогічні технології “інформаційної грамотності”. Детальний аналіз і
розкриття різноаспектних виховних можливостей цих технологій, їх новизну
не тільки для західної, але й для нашої педагогічної науки і практики провела
М. П. Лещенко у своїй монографії “Зарубіжні технології підготовки учителів
до естетичного виховання” [4]. За свідченням М П. Лещенко, зарубіжна
методична наука детально розробила теорію і практику виховання
інформаційної грамотності стосовно конкретних носіїв інформації
(телебачення, кінематограф, радіо, перса, аудіо- і відеозаписи тощо).
Використання зарубіжних технологій естетичного виховання у
підготовці національних педагогічних кадрів розкрито у дисертаціях
В. І. Березан “Підготовка майбутнього педагога до естетичного виховання
школярів засобами сучасної музики масових жанрів” [2] та
В. І. Мирошниченка “Підготовка вчителів до естетичного виховання
школярів у сучасному інформаційному просторі” [7]. Також над
розв’язанням проблеми підготовки педагогічних кадрів до естетичного
виховання в інформаційному просторі працювали і працюють науковціметодисти О. П. Рудницька, Т. Ю. Свистєльнікова, В. І. Дряпіка, вчителіпрактики.
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Аналіз і узагальнення педагогічного досвіду країн далекого і близького
зарубіжжя та вивчення стану вітчизняної практики дає підстави
стверджувати необхідність усвідомлення педагогами різних профілів і фахів
особливостей естетичного виховання школярів в умовах сучасного
інформаційного простору. У контексті нашого дослідження визначальною
особливістю виховного процесу є формування естетично грамотної
особистості в умовах сучасного інформаційного простору.
У зв’язку з викладеною проблемою на кафедрі соціальної і корекційної
педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка з 1997 року викладався курс “Методика формування
естетичної грамотності в сучасному інформаційному просторі” [6] для
майбутніх соціальних педагогів. Даний курс входив до нормативної частини
циклу професійно орієнтованих дисциплін. Але у зв’язку з уведенням
Державного галузевого стандарту підготовки фахівця з соціальної педагогіки
сьогодні читається, як дисципліна за вибором студента.
Курс має тісний зв’язок з предметами мистецтвознавчого і психологопедагогічного циклів. У відповідності з цим зміст курсу розрахований на
студентів, які володіють знаннями з педагогіки, психології, філософії,
соціальної педагогіки. Викладач, який викладає навчальну дисципліну, може
адаптувати наведену структуру курсу до конкретних потреб практичної
діяльності: об’єднувати, диференціювати матеріал окремих занять,
змінювати чергу лекційних, практичних занять, вибирати за своїм розсудом
форми контролю, змінювати зміст практичних, самостійних завдань – у
рамках збереження логіки подачі і викладання матеріалу. По закінченню
вивчення курсу передбачений залік.
Метою навчальної дисципліни є набуття знань і умінь у визначенні
естетико-педагогічного потенціалу періодики, радіо- і телепродукції,
сучасної популярної музики; ідентифікуванні в інформаційному просторі
проявів “індустрії краси”; виявленні насильницького культурного стилю, що
поширюється засобами масової інформації; оволодіння педагогічними
технологіями виховання мудрого сприймача періодики, радіо- і
телепродукції, сучасної музики, прийомами протистояння і знешкодження
негативного впливу “політики краси” і культу жорстокості, а також набуття
досвіду у підготовці і проведенні виховних заходів, що націлені на виховання
естетичного сприймання сучасної мистецької продукції.
Курс “Методика формування естетичної грамотності в сучасному
інформаційному просторі” гармонійно поєднує теоретичну і практичну
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підготовку соціальних педагогів, забезпечує оволодіння педагогічними
технологіями формування естетично грамотної особистості у процесі
виховання естетичного сприймання сучасного інформаційного простору.
Увага концентрується на педагогічних технологіях формування естетично
грамотної особистості: розвиток критичного сприймання інформаційної
продукції (“виховання сумнівів”, “пошук множинних розв’язань проблеми”,
“визначення достовірності, надійності джерела”), вивчення експресивних
можливостей різноманітних інформаційних джерел; розшифрування
закодованого у художніх образах змісту; формування умінь творити
образний світ за допомогою різних інформаційних джерел; виховання
естетичного плюралізму, превентація негативного впливу “індустрії краси”,
знешкодження дії насильницького культурного стилю. Обов’язковою
складовою частиною курсу є проведення самостійних досліджень, які
включають аналіз місцевої періодики, вивчення змісту радіо- і телевізійних
програм, прослуховування аудіоматеріалів, перегляд відеопродукції,
кількісну і якісну характеристики реципієнтів інформаційних джерел. У
процесі підготовки соціальних педагогів до естетичного виховання школярів
у сучасному інформаційному просторі реалізується діяльнісний підхід,
відповідно до якого педагоги залучаються до активних форм і методів
навчання: диспутів, дискусій, сократівських бесід, інсценізації радіо- і
телепередач, прес-конференцій, “круглих столів” тощо [6, 3–4].
В основі концептуальної моделі педагогічних технологій закладено
положення про те, що продукція засобів масової інформації і культури має
творчий характер і може бути оцінена за естетичними якостями. Вся ця
продукція діє на особистість як фактор зовнішнього впливу, і тому людина,
яка орієнтується в інформаційному потоці та здатна оцінити естетичну
привабливість кожного окремого матеріалу, вважається “інформаційно
грамотною”, тобто такою, яка здатна визначити художній і творчий рівень
довільної програми. Як свідчать результати соціологічних досліджень,
домінуюче місце у житті школярів займають засоби масової інформації [4,
164].
У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти,
що естетично грамотною особистістю ми вважаємо медіаосвічену
особистість, яка здатна сприймати, розуміти, відчувати прекрасне у
сучасному інформаційному потоці, а також відтворювати це прекрасне у
власному житті. Медіаосвіченою вважаємо особистість, яка має знання про
засоби масової комунікації, про специфіку їх впливу на людину і вміє
орієнтуватися в інформаційному потоці, вибирати особистісно значущу
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інформацію. Головне завдання процесу формування естетично грамотної
особистості – домогтися того, щоб кожний засіб масової комунікації та
створюваний всіма ними інформаційний простір сприяли отриманню
бажаних результатів естетичного виховання – гармонійному, всебічному
розвитку дитячих індивідуальностей за законами краси і добротворення.
Вирішальна роль у процесі
особистості належить педагогу.

формування

естетично

грамотної

Протягом вивчення курсу студенти набувають умінь оптимально
вибирати педагогічні технології, які формують у школярів здатність
сприймати, розуміти, відчувати прекрасне у сучасному інформаційному
просторі і відтворювати це прекрасне у власному житті. Одночасно
майбутній соціальний педагог отримує знання, як навчити вихованців
розпізнавати деструктивні, маніпулюючі, потворні елементи інформаційного
простору і формувати у школярів здатність протистояти цим руйнівним
впливам, захищатися від них.
Безперечно, реалізувати актуальні завдання естетичного виховання в
умовах сучасного інформаційного простору може педагог, який має
відповідну професійну підготовку і є естетично грамотною особистістю.
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ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”
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В статье раскрывается опыт внедрения в профессиональную
подготовку социальных педагогов курса “Методика формирования
эстетической грамотности в современном информационном пространстве”.
Раскрывается содержание понятий “эстетически грамотная личность”,
“информационно грамотный человек”, “медиаобразованная личность”.
Предложены педагогические технологии формирования эстетически
грамотной личности в современном информационном пространстве.
Ключевые слова: подготовка социального педагога, эстетическое
воспитание,
средства
массовой
информации,
медиаобразование,
информационная грамотность, эстетически грамотная личность.
The article reveals the experience of implementation to professional social
pedagogues training of the course “Methods of formation aesthetic literacy of
modern media world”. It reveals the content of the “aesthetic literacy”,
“information literacy”, “media literacy”. It offers the pedagogical technologies of
formation aesthetic literacy of modern media world.
Keywords: the future social pedagogue training, the aesthetic education, the
mass media, the media education, the information literacy, the aesthetic literacy.

Зоряна Галаджун
ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК НЕОБХІДНА ЧАСТИНА КОМПЛЕКСУ
МЕДІАОСВІТНІХ ЗАХОДІВ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
МЕДІАКОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ
В статті обґрунтовується необхідність включення до медіаосвітніх
програм підготовки студентів - журналістів комплексу правових дисциплін,
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як таких, що є необхідними для здійснення майбутньої професійної
діяльності на високому практичному рівні, а отже таких, що формують,
розвивають та підвищують рівень медіаграмотності майбутніх фахівців.
Ключові слова: медіаосвіта та медіа грамотність, знання в сфері
необхідності, студент-журналіст
Важливість питання медіаосвіти та медіаграмотності для майбутніх
журналістів не можуть викликати сумнівів в першу чергу тому, що творчий
працівник ЗМІ, який в силу своїх посадових обов’язків створюючи
інформаційний продукт, повинен чітко розуміти про що він пише, бути
свідомим того соціального ефекту, який може викликати його матеріал; подруге тому, що саме осмисленні, критичні матеріали це те, що вказує на
«рівень» журналіста, це те, що так цінується аудиторією, і що, власне,
зреалізовує одну із основних функцій журналістики – функцію впливу на
суспільну думку, її формування та зміну. Формування соціальновідповідального підходу у своїй роботі, вміння виокремлювати раціональне
зерно, бачити картину події через факти, не піддаватися маніпуляціям, тобто
мислити критично – це та інформація, яка за допомогою процесу навчання
може стати знанням, тобто сформувати високий рівень медіаграмотності.
Питаннями медіаосвіти та медіаграмотності в різний час займалися такі
вчені, як Д. Пандженте, Р. К’юбі, К. Ворсноп, Дж. Браун, Дж. Поттер, Л.
Мастерманом, С. ф. Файлітзен, К. Тайнер, К. Безелґет, Е. Харт, Я.
Засурський, О. Вартанова, І. Жилавська, І. Челишева, Ю. Усов, А. Шаріков,
О. Федоров, А. Спічкін, Л. Зазнобіна та інші. Останніми дослідженнями з
тематики медіа грамотності можна вважати дисертаційне дослідження І.
Григор’євої «Информационно-образовательное пространство вуза как фактор
формирования медиакомпетентности будущего педагога» у 2014 році,
навчально-методичний посібник «Формування медіаграмотності педагогів»
Харківської академії неперервної освіти під загальною редакцією Л.
Покроєвої та Г. Дегтярьової (2014 р.) та, звичайно ж підручник «Медіаосвіта
та медіаграмотність» за редакцією В. Іванова та О. Волошенюк у 2012 році.
Метою даного дослідження є з’ясування ролі вивчення правових
дисциплін для підвищення рівня медіаграмотності студентів-журналістів.
Завданням дослідження є: через аналіз основних обов’язків
практикуючого журналіста виокремити ті знання в царині права, які є
необхідними для формування та підвищення рівня медіа грамотності
студента-журналіста.
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Як абсолютно вірно вказують упорядники підручника «Медіаосвіта та
медіаграмотність В. Ф. Іванов та О. В. Волошенюк «результатом медіаосвіти
має бути підвищення рівня медіакомпетенції, або її ще називають
медіаграмотністю, яка полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і
можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному
аналізові, оцінюванню, створюванню та передаванню медіатекстів різних
форм, жанрів, а також аналізові складних процесів функціонування медіа в
суспільстві» [1, 10].
Сила переконань особистості базується на кількості та якості
структурованих знань, якими вона володіє. Своєю чергою, якість
структурованих знань базується на наявних навичках і досвіді конкретної
особистості. За О. В. Федоровим, медіаграмотний учень чи студент має бути
здатний критично й усвідомлено оцінювати медіатексти, підтримувати
критичну дистанцію щодо популярної культури та чинити спротив
маніпуляціям. За словами британського науковця Джейн Браун (Jane D.
Brown), поняття медіаграмотності має різні визначення для осіб різних
професій. Традиційно медіаграмотність давала людині змогу аналізувати й
оцінювати літературні твори і створювати якісні тексти .
У своїх підручниках для студентів Дж. Поттер виділяє вісім ключових
рівнів медіа грамотності серед яких, поряд з осягненням основних положень,
усвідомленням мови, усвідомленням викладеної інформації, розвитком
скептицизму, інтенсивним розвитком, емпіричним навчанням, критичним
оцінюванням, автор виокремлює соціальну відповідальність, як розуміння,
що певні повідомлення більш позитивно впливають, ніж інші; усвідомлення,
що чиясь власна думка впливає на суспільство, й не важливо, як сильно;
визнання, що існують певні способи, завдяки яким особистість може
конструктивно вплинути на суспільство [1, 13].
Формування медіаграмотності складний, безконечний процес, це, як
вказує Потер, континуум, не категорія, бо немає нульового рівня
медіаграмотності, як і нема найвищого рівня, якого може досягти людина [1,
10]. Починаючи із студентської лави, засвоюючи інформацію, яка подається,
тобто через освіту відбувається формування, розвиток та підвищення рівня
медіа грамотності.
Ми знаємо, що здійснюючи свою професійну діяльність кожен
журналіст повинен бути психологом, педагогом, актором, менеджером,
письменником, критиком і юристом. Якщо ми розуміємо – чому
письменником, бо творче начало повинно бути присутнє у його праці, тому,
що він не зможе писати, чи чому саме актором, бо в певних жанрах він
повинен приймати на себе ролі інших (відкрито чи таємно), чи чому
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психологом, бо він повинен вміти «розговорити» співрозмовника,
налаштувати його на невимушену бесіду, для того, щоб отримати
інформацію, то чому юристом, інколи не зрозуміло. Але якщо ми
задумаємося над цим питанням, то побачимо, що творчий працівник ЗМІ є,
частіш за все, найманим працівником, який працює у редакції за трудовим
договором ( надалі - ТД) або за цивільно-правовою угодою про працю (надалі
– ЦУ), тобто у системі, яка регулюється правом. Це стосується і його прав як
працівника, і обов’язків, і відповідальності, і гарантій його діяльності.
З моменту прийняття на роботу журналіст крім прав, які гарантовані
йому законом, приймає на себе обов’язки, що супроводжують цей статус, а у
випадку їх порушення повинен понести певну міру відповідальності, що
також визначена нормами права. В залежності від того на підставі якого
документу (ТД чи ЦУ) його буде прийнято на роботу залежить коло його
можливостей. Для прикладу, діяльність працівника за ТД регулюється
нормами трудового права, а робота за ЦУ – за нормами цивільного права, а в
чому ж різниця, може спитати студент. А різниця дуже велика. Працюючи за
трудовим договором працівник є більш захищений, оскільки норми
трудового права мають соціальний, захисний, гарантований характер, як у
випадку отримання каліцтва, чи скорочення, чи відпустки, а норми
цивільного права – мають чітко визначену межу, тобто гарантії та захисту
підлягають тільки ті положення, що були обумовленні при його укладенні.
Працюючи в умовах ТД творчий працівник ЗМІ має встановлений
гарантований державою мінімум, нижче якого жоден роботодавець не може
оплачувати його роботу, а в умовах ЦУ немає встановленого мінімуму чи
максимуму. ТД укладається, як правило, на невизначений термін (поки його
не буде розірвано за ініціативою роботодавця або працівника, чи третьої
сторони), а цивільна угода завжди є така, що укладається на певний термін,
після закінчення якого роботодавець не зобов’язаний продовжувати його
чинність. При роботі за ТД працівнику є гарантована не тільки щорічна
оплачувана відпустка (для журналістів вона складає 36 календарних днів на
рік), але й інші види відпусток, що визначенні у Кодексі законів про працю та
Законі України «Про відпустки», крім того роботодавець, який не надав
працівнику відпустку на протязі двох років підряд понесе юридичну
відповідальність. А за ЦУ журналіст буде мати право тільки на ту відпустку,
яку «закладуть» при його укладенні. Різниця є і у графіку роботи, і у
відповідальності за знищення чи пошкодження майна власника, і у предметі
договору та в іншому. Ми не можемо стверджувати, що ТД є кращим ніж ЦУ
(у контексті праці журналіста), оскільки у роботі в умовах кожного з них є
свої плюси та мінуси, але ми прагнемо привернути увагу до того, що знаючи
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цю різницю в момент прийняття на роботу, ми можемо обирати кращий для
нас варіант та бути готовим до того, що нас очікує, оскільки знаємо про
різницю у статусі.
Головний обов’язок журналіста – інформувати. Здійснення цього було б
неможливим без гарантування у Конституції (а це нормативно-правовий акт
найвищої юридичної сили) права на свободу слова, без прийняття законів
«Про інформацію», «Про телебачення та радіомовлення в Україні», «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні
агентства» та ряду інших законів та підзаконних нормативно-правових актів,
які регламентують порядок створення та діяльності засобів масової
інформації в Україні, права та обов’язки творчих працівників, право
інтелектуальної власності та інше.
Здійснюючи
свій
безпосередній
обов’язок
через
подання
інформаційного запиту журналісти звертаються до посадових осіб органів
державної влади чи місцевого самоврядування за інформацією. Для цього він
повинен добре знати систему органів державної влади, їх функції та
повноваження, їх структуру та підпорядкування, оскільки незнання цього, і,
як наслідок звернення до неналежного суб’єкта, потягне за собою відмову у
надані інформації. Журналіст зоорієнтується, але час, такий важливий у цій
роботі буде втрачено.
Працюючи як журналіст-розслідувач творчий працівник ЗМІ може
схибити, розповсюдити інформацію, яка на думку «ображеної» сторони
містить ознаки дифамації, або такої, яка порушує таємницю приватного
життя, що призведе до судової тяганини. В даному випадку для журналіста
«життєво необхідними» будуть знання про норми дифамаційного права, про
те, як захиститися ще працюючи над матеріалом, про практику
Європейського суду з прав людини.
Отже, замість висновків можемо сказати, що проаналізувавши основні
обов’язки практикуючого журналіста ми виокремили, що поряд із іншими
знаннями в сфері необхідності, знання в галузі конституційного, трудового,
цивільного та кримінального права є тими «китами», на нормах яких
засновується, організовується, протікає і якими обмежується діяльність
журналіста-практика, і саме тому, ці норми формують, розвивають та
підвищують рівень медіаграмотності студента-журналіста, оскільки
основним завдання медіаосвітньої діяльності є інтеграція знань та умінь
набутих на заняттях у творчий професійний процес.
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The necessity of involving into media education systems of students –
journalists preparation the complex of law disciplines as those which are necessary
for future professional activities at the highest practical level, and those that form,
develop and raise the level of media literacy of future specialists is substantiated in
the article.
Keywords: media education and media literacy, knowledge in the sphere of
necessity, a student- journalist
В
статье
обосновывается
необходимость
включения
в
медиаобразовательные комплексы подготовки студентов - журналистов
комплекса правовых дисциплин, как таких, которые необходимы для
осуществления будущей профессиональной деятельности на высоком
практическом уровне, а следовательно таких, которые формируют,
развивают и повышают уровень медиаграмотности будущих специалистов.
Ключевые слова: медиаобразование и медиаграмотность, знания в
сфере необходимости, студент-журналист

Ольга Гужва, Олена Муравська
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І РІВНЯ
АКРЕДИТАЦІЇ
В статті розглядається питання використання медіапростору у
формуванні професійних умінь та навичок майбутніх вчителів і вихователів.
У статті використовуються матеріали з досвіду роботу викладачів КВНЗ
«Запорізький педагогічний коледж» ЗОР.
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Ключові слова: медіаосвіта, медіапростір, медіаграмотність, компетентності,
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Сучасному студенту під час навчання подекуди важко визначити, яка
інформація необхідна, доцільна, а великий її об’єм призводить до того, що
він губиться в інформаційному просторі. Із досвіду роботи викладачів
Запорізького педагогічного коледжу слід зазначити, що під час виконання
індивідуальних, творчих та інших завдань студенти подекуди обирають
спотворену або брехливу інформацію з Інтернету, бо нажаль багато сучасних
медіа не перевіряють достовірність надрукованих даних. Тому особливого
значення набуває необхідність навчити студентів отримувати та працювати з
інформацією, починаючи з перших курсів, бо у них бракує життєвого досвіду
та навичок оброблення інформації.
Ми, як і більшість дослідників (Ю.М. Усов, О.В. Федоров, А.В.
Шариков, С.М. Пензін тощо) вважаємо, що навчання медіаграмотності має
розвивати критичне мислення студентів, формувати їх особистість за
допомогою медіа простору. На нашу думку, формувати медіаграмотність
майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у життєпросторі
педагогічного навчального закладу І рівня акредитації необхідно,
спираючись на розвиток особистості, зокрема, критичного мислення та таких
компетентностей, як: інтелектуальна, мотиваційна, комунікативна,
управлінська, дидактична, методична, психологічна тощо, бо майбутній
педагог має стати соціально активною, комунікативною особистістю, яка
вільно й усвідомлено існує у медіа просторі.
З перших днів вступу студентів до педагогічного закладу важливого
значення для всього педагогічного колективу набуває розвиток їх
мотиваційної компетентності. Потреба та бажання вчитись, навички
організації навчання як праці розвивається у студентів під час адаптаційного
періоду. В КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР впроваджена
система адаптаційних заходів, які є підґрунтям для формування
медіаграмотності.
В Запорізькому педагогічному коледжі, розглядаючи вплив медіа на
людину, наголошуємо на їх інформаційній і просвітницькій ролі. Викладання
навчальних дисциплін розвиває критичне мислення студентів і без
використання медіаграмотності, але, використовуючи підходи до
формування медіаосвіти, вони починають спиратись на здобуті навички і
критично оцінюють інтернет-простір та інші медіа. Розвиток навичок
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дослідження під час вивчення психології є одним із параметрів освіти з
медіаграмотності та складовою засвоєння багатьох навчальних дисциплін.
Професійно спрямований предмет «Дитяча література з основами
культури і техніки мовлення» створює умови для формування медіаосвіти у
студентів, оволодіння широким колом інформації. Чи стане майбутній
вчитель та вихователь активним суб'єктом культури – залежить від багатьох
додаткових умов: підготовленості людини до взаємодії з різними типами
медіа, включення медіа в його реальну життєдіяльність. У процесі навчання
студентам даються найперші уявлення про можливості різних видів
мистецтва: читання казки – порівняння її із фільмом – створення авторського
візуального образу літературного твору. Ми знайомимо майбутніх вчителів,
вихователів з художньо-образними засобами екранних творів – колір, звук,
музика, які створюють певний настрій, допомагають висвітлити авторську
ідею.
На практичних заняттях з дитячої літератури зі студентами
аналізується, яке велике значення має інформація у житті людини, як уміти
правильно до неї ставитися, а це значить - повноцінно її сприймати,
адекватно оцінювати, розуміти, вміти вибирати потрібну інформацію.
Готуючись до педагогічної практики вчимо створювати презентації про
життєвий і творчий шлях письменників, аналізуємо тематичне і жанрове
розмаїття творів, формуємо креативну творчість і самовираження у створенні
колажів, фотофільмів, мультфільмів, зйомку і монтаж відео сюжетів, інтернет
сайтів (наприклад, сайт Запорізького педагогічного коледжу zpk.zp.ua, сайт
для батьків «Наші діти» ДНЗ № 240).
Медіаосвіта – це безупинний навчальний процес, це пласт сучасної
культури, з яким дитина зустрічається буквально від народження. Завдання
педагогічного колективу КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» сформувати уміння у студентів працювати з інформацією, щоб у своїй
педагогічній діяльності вони зуміли навчити аналізувати інформацію
масмедіа дітей дошкільного віку та початкової школи не стихійно, а
послідовно через використання різних ігрових форм (конкурси, вікторини,
ігри-драматизації та ін.), щоб виховували емоційну сферу дитини, розвивали
її інтелект.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования
медиапространства в формировании профессиональных умений и навыков
будущих учителей и воспитателей педагогического колледжа. В статье
используются материалы из опыта работы преподавателей КВУЗ
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The article handles the problem of media space using in the formation of the
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Володимир Дивак
РОЛЬ МЕДІАОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ
ВИЩОЇ ШКОЛИ
Анотація. Розкрито можливості медіаосвіти щодо формування
професійних якостей фахівців з педагогіки вищої школи. Наведено
визначення медіаосвіти як новітньої технології в навчальному процесі
у вищій школі. Проаналізовано особливості підготовки фахівців з
використанням медіаосвітніх технологій за магістерською програмою
«Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіа- простір, масмедіа, гуманістичні цінності.
Поступове збільшення обсягів інформації та каналів її поширення
суттєво впливає на формування ціннісних орієнтацій людини, особливо
студентської молоді. Сучасні мас-медіа й Інтернет значною мірою нівелюють
соціокультурне відтворення окремої особистості, орієнтуючи її на масове
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споживання стереотипів, втручаючись у спосіб життя молодого покоління.
Тобто, коли посилюється суспільна й культурна роль мультимедіа, молодь не
тільки здобуває знання й отримує необхідну інформацію з нового ресурсу,
але і перебуває під безконтрольним впливом засобів електронної комунікації,
що часто розглядається як гуманітарна загроза. У чому полягає ця загроза?
Яку небезпеку містить медіапростір, до якого так сильно звикли?
Сприймаючи нові й модні концепти, що не мають жодного естетичного,
морального або навіть позитивного значення, молодь отримує помилкові
ціннісні орієнтації. Нині рівень художніх творів медіакультури навмисно
занижується, примітивізу- ється, орієнтуючись на масового споживача. Серед
численних причин цього очевидна одна: еволюція моральних засад людства
не встигає за науково-технічним прогресом. Це стосується зокрема й масмедіа, вдосконалення яких водночас і забезпечує свободу особистості, і
загрожує її безпеці. В означеному контексті неможливо забезпечити високу
якість ви- щої освіти, її доступність та ефективність, підготувати молодь до
життя і діяльності в інформаційному суспільстві, не основуючись на
фундаментальних цінностях власної та світової культури.
Роль медіаосвіти полягає у формуванні громадської думки й управлінні
масовими емоціями. Така функція соціальних комунікацій забезпечується
в сучасному просторі зокрема і через навчальні заклади. З погляду світової та
європейської педагогічної спільноти, важливою вимогою до підготовки
фахівців у вищій школі є впровадження медіаосвіти. Це пов’язано з тим, що
для розуміння процесів, які відбу- ваються в сучасних засобах масової
комунікації, молода людина має здобути особливі знання, набути
комунікативних та інформаційних умінь і навичок, протистояти
маніпуляційному впливу на психіку, аналізувати, критично осмислювати й
створювати медіатексти, інтерпретувати цінності, які поширюють медіа.
Головним у цьому контексті безперечно є активне ставлення людини до
пізнання медіа, їх особливостей як каналів передачі інформації. Необхідно
розвинути здібності молодої людини до самостійності суджень, виховати
естетичний смак, виявити та сформувати через медіадіяльність і медіаактивність особистості її соціальну й громадянську відповідальність,
здатність до медіатворчості.
Мета статті — охарактеризувати можливості медіаосвіти та розкрити
потенціал використання медіаосвітних технологій у підготовці фахівців за
магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» в Університеті
менеджменту освіти.
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Завдання статті: – надати визначення медіаосвіти як новітньої технології
в навчальному процесі у вищій школі; – виявити роль медіаосвітніх
технологій у формуванні професійних цінностей студентів спеціальності
«Педагогіка вищої школи» .
Медіаосвіта (англ. media education від лат. «media» — засоби навчання)
— напрям у педагогіці, зосереджений на вивченні масово- комунікативної й
інформаційної природи ЗМІ (преси, телебачення, радіо, кіно, відео та ін.) і
принципів їх використання для актуалізованого опанування основ знань [2].
У визначеннях ЮНЕСКО (2001 р. та ін.) [10] медіаосвіту й медіа
компетентність послідовно пов’язують з розвитком демократичного
мислення й підвищенням громадянської відповідальності особи. Відповідно
до підсумкових документів багатьох міжнародних форумів, де
обговорювалися проблеми медіаосвіти, медіа-процес у світовій педагогіці
використовують для розвитку громадянської відповідальності, гуманізму й
демократії. Можливості медіаосвіти, її практичного використання у вищій
школі викликають значний інтерес і привертають увагу зарубіжних та
вітчизняних учених: І. Гуріненко, Н. Духаніна, Г. Онкович, І. Чемерис до
долучають друковані періодичні видання до формування комунікативних
професійних умінь. І. Дичківська вбачає цінність медіаосвіти в тому, що вона
готує до життя в інформаційному суспільстві, формує вміння користуватися
інформацією всіх видів, здійснювати комунікацію, усвідомлювати наслідки
впливу на людину засобів інформації, особливо масової комунікації [3].
Координатор медіаосвітньої роботи в Росії О. В. Федоров розглядає
медіаосвіту як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі
засобів масової комунікації (медіа), мета якого — формувати культуру
спілкування з медіа, творчі, комунікативні здібності, критичне мислення,
вміння повноцінно сприймати, інтерпретувати, аналізувати й оцінювати
медіатексти; навчати різних форм самовираження за допомогою
медіатехніки.
Як будь-яка педагогічна технологія, медіаосвіта, втілюючи на практиці
принципи гуманізації освіти, сприяє підвищенню інтелектуального,
культурного, духовного, морального рівня кожного члена суспільства,
оскільки спрямована на розвиток критичного мис- лення, подолання расових,
гендерних, історичних, культурних, соці- альних та інших видів стереотипів,
обстоює ідеї толерантності, озна- йомлює з надбанням інших культур. У
зв’язку із цим у суспільстві формується нова система цінностей — відкрита,
варіативна, духовно та культурно наповнена, толерантна система, здатна
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забезпечувати становлення громадянина-патріота, консолідувати суспільство
на основі пріоритету прав особистості.
Тому актуальним завданням є розробка і широке впровадження в
Університеті менеджменту освіти перспективних
інноваційних
педагогічних технологій, вивчається та моніториться досвід світової
освітньої системи, розробляються нові методологічні та методичні підходи
до реалізації концепції. У 2010 р. створено кафедру управління
навчальним закладом та педагогіки вищої школи, якою розгорнуто плідні
наукові дослідження у вказаній сфері, зокрема, розробляться Державна тема
дослідження: “Теоретичні та методичні засади управління підготовкою
фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в
межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального
процесу”. Викладачі кафедри досліджують теоретичні засади підготовки
фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу,
особливості адаптації ЄКТСОНП до умов національної вищої освіти та
заочної форми навчання, підготовки фахівців з педагогіки вищої школи за
заочною формою навчання в умовах впровадженням адаптованої
ЄКТСОНП, технологію підготовки фахівців з педагогіки вищої школи в
умовах адаптованої ЄКТСОНП за заочною формою навчання.
В Університеті регулярно організуються міжнародні наукові
конференції з філософії освіти та інноваційних педагогічних технологій,
видається електронне науковий журнал «Теорія і методика управління
освітою», який визнаний ВАК України фаховим виданням з педагогіки. При
цьому, результати досліджень не тільки впроваджуються у практику
навчально-виховного процесу, а й використовуються іншими вищими
навчальними закладами, наприклад, Сумським інститутом післядипломної
педагогічної освіти, Донецьким інститутом післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників тощо. Організація всього навчальновиховного процесу з майбутніми фахівцями ґрунтується на підготовці
фахівців, здатних успішно здійснювати науково-педагогічну роботу у вищих
навчальних закладах різного профілю.
Освітньо-професійна програма магістерської підготовки відповідає
освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра специфічних категорій
та складається з двох частин: освітньої і науково-дослідницької. Освітня
частина магістерської
підготовки
містить
професійно-орієнтовану
гуманітарну
і соціально-економічну підготовки, а також природничонаукову, професійну та практичну підготовки, які орієнтовані на поглиблене
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розуміння професійних проблем.
Науково-дослідницька
частина
магістерської підготовки передбачає підготовку та захист магістерської
кваліфікаційної роботи. Магістерська робота –це самостійна науководослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з
метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.
Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової
кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати
конкретні наукові завдання.
Безумовно, підґрунтям науково-дослідної роботи фахівців з педагогіки
вищої школи є теорія медіаосвіти як засобу формування «критичного
мислення», радше за все, можна вважати теорію, в якій мас-медіа є
«четвертою владою», котра поширює моделі поведінки і соціальні цінності
серед різнорідної маси індивідуумів. Цим зумовлюється основна мета
медіаосвіти: захистити студентів від маніпулятивного впливу медіа на
індивіда й суспільство за допомогою так званих «кодів» (умовностейсимволів,
наприклад,
у
телерекламі),
розвиваючи
критичне
мислення студентів стосовно медіатекстів.
Одними з головних завдань практичної діяльності студентів є:
безпосереднє ознайомлення магістрантів з формами, методами та
засобами; викладання дисциплін, а також їхньому практичному
застосуванню; формуванню у магістрантів творчого підходу до навчальнометодичної роботи, наукової праці, потреби у самовихованні, підвищенні
своєї кваліфікації; здобутті магістрантами професійних
якостей
майбутнього
викладача – вміння готувати лекційний матеріал з
використанням останніх досягнень у даній галузі науки, чітко, доступно,
логічно, послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати
аудиторією тощо; формуванні вміння критично оцінювати лекції та
семінарські заняття своїх колег та робити на їх основі висновки щодо
організації власної викладацької роботи.
Особливу увагу при підготовці спеціалістів з педагогіки вищої школи
Інститут менеджменту та психології Державного вищого навчального
закладу "Університет менеджменту
освіти" приділяє комплексному
розвитку особистості та професійних якостей та знань.
Медіаосвіта передбачає методику проведення занять, яка ґрунтується на
проблемних, евристичних, ігрових та інших формах навчання, що
розвивають індивідуальність студентів, самостійність їхнього мислення,
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стимулюють їх творчі здібності через безпосереднє залучення до творчої
діяльності, сприйняття, інтерпретацію й аналіз структури медіатексту,
здобуття знань про медіакультури.
Висновки даного дослідження полягають у визначенні медіаосвіти як
важливого напряму освітньої діяльності й новітньої технології, що має такі
ознаки — розвиває не тільки критичне мислення, а й уміння користуватися
інтелектуальним багатством медіа, сприяє підвищенню професійного,
інтелектуального, культурного, духовного, морального рівнів фахівця.
Медіаосвіта розвиває особистість, формує вміння користуватися
інформацією в будь-якому вигляді, здійснювати комунікацію, усвідомлювати
наслідки впливу на людину засобів масової комунікації, сприяє творчому
вираженню людини.
Виявлено два основні підходи до тлумачення медіаосвіти як середовища
надання освіти й сукупності технологій, основаних на ІКТ, що передбачає
трансформацію всього освітнього процесу.
Особливості
медіаосвіти
зумовлені
потенціалом
сучасних
медіатехнологій у формуванні професійних цінностей особистості; вміння
спілкуватися, обстоювати власні погляди.
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Аннотация.
Раскрыты
возможности
медиаобразования
по
формированию профессиональных качеств специалистов по педагогике
высшей школы. Приведены определения медиаобразования как новейшей
технологии в чебном процессе в высшей школе. Проанализированы
особенности
подготовки
специалистов
с
использованием
медиаобразовательных технологий по магистерской программе «Педагогика
высшей школы» в ГВУЗ Университет менеджмента образования».
Ключевые слова: медиаобразование, медиаобразовательные технологии,
медиа пространство, масс-медиа, гуманистические ценности.
Abstract. Reveals the possibility of media education on formation of
professional skills of experts in pedagogy of higher education. This definition of
media education as the latest technology in the educational process in high school.
The features of training in the use of Media Technology for the master's program
"Pedagogy of high school" in "University management education."
Keywords: media education, media-educational technology, media space,
media, humanistic values.
Ярослава Дудко, Алла Кожевникова
МЕДІА-ОСВІТА, МЕДІА-ГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
Анотація.
У статті представлено теоретичне обґрунтування специфіки медіаосвіти та медіа-грамотності як інноваційних складові процесу підготовки
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сучасного вчителя. Проаналізовано основні характеристики понять
«інновація», «новація», «медіа-освіта», «медіа-грамотність», «медіакомпетентність» та визначено взаємозв’язок між ними. В результаті
встановлено, що в умовах інформаційного простору сучасний вчитель
повинен бути медіаграмотним фахівцем, який вміє ефективно
використовувати медіа як джерело самоосвіти та професійного розвитку.
Автор зазначає, що медіа-грамотність та медіа-компетентність є результатом
медіа-освіти та обов’язковим компонентом процесу підготовки сучасного
вчителя.
Ключові слова: інновація, новація, медіа-освіта, медіа-грамотність,
медіа-компетентність.
Постановку проблеми. Сучасні світові тенденції в освітньому
просторі обумовлюють зміни та нові вимоги до професійної підготовки
майбутніх вчителів. Саме тому є потреба в нових підходах до організації
навчально-виховного процесу у педагогічному навчальному закладі,
спрямованих на формування фахівців з високим рівнем професійної
майстерності та компетентності, здатних до професійного саморозвитку та
самовдосконалення і є конкурентоспроможними на ринку праці. Вирішення
означених проблем в умовах інформаційного простору потребує від
сучасного вчителя володіння медіа-компетентністю та медіа-грамотністю,
оволодіння спеціальними знаннями, вміннями, навичками у сфері медіа та
уміннями використовувати медіа як джерело самоосвіти та професійного
розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти проблеми медіаосвіти, медіа-грамотності та медіа-компетентності вчителів є предметом
міждисциплінарних досліджень українських і зарубіжних учених. Так,
ґрунтовні питання щодо специфіки медіа-освіти та процесу формування
готовності майбутніх учителів до медіа-грамотності та медіа-компетентності
розглядаються в працях В. Возчикова, М. Духаніна, С. Іць, М. Матвійчук,
Г. Михалєвої, В. Савчука та зарубіжні вчені – Дж. Гербнера, Г. Лассуелла,
М. Маклюена, Л. Мастермана. У педагогічній літературі значна увага
приділяється питанням теорії і практики медіа-освіти, зокрема
досліджуються: історія медіа-освіти в різних країнах (В. Колесніченко,
Л. Мастерман, А. Новикова, В. Робак, І. Чемерис та ін.); концепції, моделі та
методи
медіа-освіти
(О. Баришполець,
Д. Бекінгем,
І. Жилавська,
Л. Зазнобіна, Л. Мастерман, Г. Онкович, С. Пензін, О. Федоров, Е. Харт,
О. Шариков та ін.), медіа-освіта у професійній підготовці майбутніх
педагогів (Ю. Казаков, Н. Рижих, О. Шипнягова, Н. Шубенко та ін).
Накопичено значний досвід підготовки фахівців із застосуванням
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інноваційних технологій (І. Богданова, І. Дичківська, О. Іваницький,
О. Кіяшко, В. Монахов, В. Олексенко та ін.), інформаційних технологій
(М. Жалдак, Г. Козлакова, Т. Кристопчук, Ю. Машбиц, Л. Петльована,
О. Подзигун та ін.), технологій медіа-освіти (І. Жилавська, Л. Іванова,
Н. Кириллова, І. Фатєєва, І. Хижняк, І. Челишева та ін.).
Проведений аналіз наукової літератури свідчить про те, що питання
специфіки медіа-освіти, медіа-грамотності та медіа-компетентності у процесі
підготовки сучасного вчителя не було предметом спеціального комплексного
дослідження.
Постановка завдань дослідження. Розкриття специфіки медіа-освіта,
медіа-компетентності та медіа-грамотності як необхідних складових процесу
підготовки сучасного вчителя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спочатку визначимо
специфіку поняття «інновація», так як воно є базовим компонентом
інноваційного процесу у вищому навчальному закладі. З аналізу наукової
літератури бачимо, що єдиного визначення поняття «інновація» нажаль
немає. У загальновизнаному тлумаченні «інновація» означає «нововведення;
інновація освіти» [1, с. 363].
Інновація − 1) нововведення, новизна, новаторство; 2) ціленаправлене
змінення, яке вносить в освітнє середовище нові незмінні елементи
(нововедення), які покращують характеристики окремих частин, компонентів
та самої освітньої системи в цілому; 3) нові форми організації праці та
управління, нові види технологій, які охоплюють не лише окремі установи й
організації, але й різні сфери; 4) процес часткових змін, що ведуть до
модифікації окремо взятих цілей освіти або засобів і способів їх досягнення;
5) цілеспрямоване і кероване внесення змін в освітню практику шляхом
створення, розповсюдження та освоєння новоутворень; 6) комплексний
процес створення, розповсюдження та використання нового практичного
засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень [2; 3; 4].
Інші вчені поєднують поняття «інновація» з «інноваційним
мисленням» та «інноваційною культурою», поняттям «новація». Доцільно
відмітити. що «новація – це нове, нова ідея, засіб, які створені людиною
(новатором), а інновація – та нова ідея, засіб, які втілені в практику» [7, с.
13].
Л. Даниленко стверджує, що «інновація – новизна, що істотно змінює
результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові:
освітні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; освітні педагогічні
технології; методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію
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навчання і виховання; технології управління навчальними закладами,
системою» [2, с.70].
Отже, за своїм змістом поняття «інновації» відноситься не лише до
створення і розповсюдження новацій, але й до таких змін, які носять
суттєвий характер, супроводжуються змінами в способі діяльності та
мисленні.
Ми погоджуємося із А.В. Фокшек, що запровадження інновацій в
освіту дозволяє вирішити суперечності між старою системою і потребами в
якісно новій освіті. Адже інноваційний напрям розвитку освіти можливо
забезпечити, лише сформувавши покоління особистостей, які розмірковують
і діють по-інноваційному, особливо це стосується підготовки майбутніх
вчителів [9, с. 311].
Доцільно підкреслити, що інновація є ціленаправленим змінення, яке
вносить в освітнє середовище нові елементи, які покращують педагогічний
процес, а в умовах сучасного інформаційного простору медіа-освіта і є таким
новим елементом.
Вперше поняття «медіа-освіта» зустрічаємо в документах ЮНЕСКО, як
навчання теорії та практичним умінням для опанування сучасними мас-медіа,
які розглядаються як частина специфічної, автономної галузі знань у
педагогічній теорії та практиці; її слід відрізняти від використання медіа як
допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань, таких як, наприклад,
математика, фізика чи географія [6, с. 3]. Слід зазначити, що фахівці
ЮНЕСКО чітко відокремлюють опанування медіа від їх використання як
знаряддя при навчанні іншим наукам.
За О. Федоровим, медіаосвіта – це процес розвитку особистості за
допомогою мас-медіа з метою формування культури спілкування з медіа,
творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів,
навчання різним формам самовираження за допомогою медіа
техніки [8, с. 45].
Також медіа-освіта є частиною освітнього процесу, спрямованою на
формування в суспільстві медіа-культури, 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 [5].
Доцільно підкреслити, що медіа-освіта у вищій школі передбачає
підготовку медіа-педагогів, а якщо медіа-освітні елементи входять до
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навчальних програм циклу професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки
сприяють ефективному розвитку суб’єктів педагогічно процесу.
На думку К. Ворсноп, С. Пензін результатом медіаосвіти є
медіаграмотність. Базовими для з’ясування сутності та структури поняття
«медіаграмотність» стали дослідження науковців, які розуміють її як:
здатність аналізувати,
усвідомлювати,
оцінювати, інтерпретувати,
створювати та використовувати різні види медіатекстів (продукти мас-медіа
будь-якого жанру, що розповсюджуються через канали мас-медіа) у
професійному й особистісному житті (К. Ворнсноп, Р. К’юбі, А. Мартін,
О. Федоров); результат виховання, освіти молоді та засвоєння знань про
медіа; як сформовану якість особистості та необхідну умову для
удосконалення творчої і професійної діяльності (І. Жилавська) та результат
усвідомлення соціальної ролі мас-медіа (О. Шариков).
Ми погоджуємося із М. Матвійчук, що «медіаграмотність майбутніх …
педагогів» є результатом систематичної та цілеспрямованої медіа-освіти,
який характеризується оволодінням знаннями у сфері мас-медіа, вміннями і
навичками аналізувати, оцінювати й використовувати медіа у педагогічній
діяльності та визначати вплив різних мас-медіа на соціалізацію
особистості [6, с. 224].
Отже, медіаграмотність майбутнього вчителя є частиною медіаосвіти,
що сприяє розуміння важливості міжособистісного професійного
спілкування для успішності педагогічної діяльності; прагнення до
підвищення рівня комунікаційної та медіакомпетентності; уміння
спілкуватися з використанням для цього телекомунікаційних каналів зв’язку;
вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної
медіапродукції.
Феномен «медіа-компетентність» у контексті самостійного навчання
вивчався такими зарубіжними вченими, як: В. Вебер, Н. Змановська,
Р. Кьюбі, В. Поппер, Г. Тулодзєцкий, О. Федоров [5; 6; 8].
Більшість науковців вважають, що медіакомпетентність направлена на
підготовку активного та грамотного вчителя, на розвиток здатності
створення, сприйняття та аналізу медіатекстів, виявляти різноманітні
контексти в будь-якому медіаресурсі, які вони використовують. Велику роль
в уточненні відповідної термінології зіграло визначення, запропоноване
О. Федоровим: медіакомпетентність особистості – сукупність її мотивів,
знань, умінь, здібностей, що сприяють використанню, критичному аналізу,
оцінки та передачі медіатекстів в різних видах, формах і жанрах, аналізу
складних процесів функціонування медіа в соціумі. Автор виділяє наступні
показники медіакомпетентності особистості: мотиваційний, інформаційний,
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методичний, практико-операційний (діяльнісний), креативний. Він робить
акцент на активну позицію особистості, яка здатна аналізувати, синтезувати і
давати власну оцінку отриманої інформації, володіє критичним і творчим
мисленням [8, с. 40].
Слід підкреслити, що необхідними умовами формування медіакомпетентності вчителя є наявність фундаментальної підготовки з
інформатики, без якої неможлива експлуатація засобів ІКТ і реалізація їх
потенціалу в освітніх цілях, а також знань з психолого-педагогічних наук,
засвоєння яких необхідне для ефективного здійснення всіх функцій,
пов’язаних з використанням засобів мас-медіа в навчальному процесі;
формування медіа-компетентності майбутніх учителів у системі вищої
педагогічної освіти може бути забезпечене за умови відповідності структури
й змісту їх підготовки сучасним тенденціям розвитку інформатики й ІКТ в
освіті, відбору змісту і форм навчання відповідно до видів інформаційної
діяльності вчителя кожного фаху, а також орієнтації навчально-пізнавальної
діяльності на розвиток професійної освітньої активності майбутнього
педагога в даному аспекті методичної роботи. Аналіз стану підготовки
студентів у вищих педагогічних навчальних закладах дозволяє констатувати,
що програми підготовки майбутніх учителів у стінах педвузів сьогодні
орієнтовані
на
формування
в
них
загальнокористувацької
й
загальнопрофесійної (базової) складових медіа-компетентності; умови для
формування предметної складової медіа-компетентності є недостатніми для
подальшого здійснення медіа-освіти учнів під час навчання свого
предмету [5].
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Отже, результатом медіа-освіти є рівень підвищення медіа-грамотності
усіх суб’єктів педагогічного процесу. Медіа-компетентність, як і медіаосвіта, – основні показники, сформовані під час реалізації медіа-освітнього
процесу, медіа-культури особистості та потребує широкої перспективи, яка
базується на розвиненій структурі знання. Саме тому ми вважаємо, що медіаосвіта, медіа-компетентність та медіа-грамотність є інноваційними складові
процесу підготовки сучасного вчителя. Також слід зазначити, що
особистість, яка не лише технічно медіа-грамотна, а усвідомлює особливості
функціонування медіа та закономірності їх існування, адекватно сприймає та
в подальшому інтерпретує медійну інформацію, фільтрує її та критично
осмислює.
Перспективним напрямком подальших досліджень є аналіз
компонентів медіа компетентності сучасного вчителя загальноосвітнього
навчального закладу.
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Анотация Кожевникова А.В., Дудко Я.В. Медиаобразование,
медиаграмотность
и
медиа-компетентность
как
инновационные
составляющие процесса подготовки современного учителя.
В статье представлены теоретическое обоснование специфики медиаобразования и медиа-грамотности как инновационных составляющие
процесса подготовки современного учителя. Проанализированы основные
характеристики понятий «инновация», «новация», «медиаобразование»,
«медиа-грамотность», «медиа-компетентность» и определена взаимосвязь
между ними. В результате установлено, что в условиях информационного
пространства современный учитель должен быть медиаграмотним
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специалистом, который умеет эффективно использовать медиа как источник
самообразования и профессионального развития. Автор отмечает, что медиаграмотность и медиа-компетентность является результатом медиаобразования.
Ключевые слова: инновация, новшество, медиаобразование, медиаграмотность, медиа-компетентность.
Annotation. Kozhevnikova A., Dudko Y. Media-education, media-literacy
and media-competence as innovative components of modern teacher training.
A theoretical justification for the specific media-education and medialiteracy as innovative components of modern teacher training was represented in
the article. The basic characteristics of the concepts of «innovation», «novation»,
«media-education», «media-literacy», «media-competence» were analyzed and the
relationship between them were defined. As a result, the author underlined that in
the conditions of the information space the modern teacher should be medialiterate
specialist who can effectively use the media as a source of self-education and
professional development. The author noted that media-literacy and mediacompetence is the result of media-education.
Keywords: innovation, novation, media-education, media-literacy, mediacompetence.
Лариса Іванова, Сергій Іванов
НОВІ НАПРЯМИ МЕДІАОСВІТИ.
МЕТАКОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПІЗНАННЯ МЕДІА
У статті розглядаються проблеми медіаосвіти, надається досвід
упровадження медіаосвіти у систему післядипломної педагогічної освіти
Запорізької області. Надається зміст тренінгів з медіа та інформаційної
грамотності. Пропонуються подальші шляхи розвитку медіаосвіти на основі
нової якості сучасного світу – медіальності. Робиться акцент на
метакогнітивних стратегіях пізнання медіареальності.
Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіальність, медіареальність,
метакогнітивні стратегії, пізнання, самоідентичність, медіа-інформаційні
технології.
The paper is concerned with the problems of mediaeducation. It is spoken
about the mediaeducation implementation experience in the system of the
postgraduate pedagogical education in Zaporizhzhya region. It is described the
content of the mediainformation literacy. It is given the further ways of the
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development of the mediaeducation, which is based on the new quality of the
modern world - medial. It is focused at the strategies of the mediareality cognition.
Key words: media, mediaeducation, medial, mediareality, metacognitive
strategies, cognition, self-identity, media-information technologies.
В статье рассматриваются проблемы медиаобразования, представлен
опыт внедрения медиаобразования в систему последипломного
педагогического образования в Запорожской области. Кратко описывается
содержание
тренингов
по
медиа-информационной
грамотности.
Предлагаются дальнейшие пути развития медиаобразования на основе
нового качества современного мира – медиальности. Делается акцент на
метакогнитивных стратегиях познания медиареальности.
Ключевые
слова:
медиа,
медиаобразование,
медиальность,
медиареальность, метакогнитивные стратегии, познание, самоидентичность,
медиа-информационные технологии.
Досвід упровадження медіаосвіти.
П’ятирічний досвід упровадження медіаосвіти та медіа інформаційної
грамотності у системі післядипломної освіти Запорізької області дає підстави
для розмислів щодо вибору подальшого шляху розвитку цього напряму. У
переліку навчальних, методичних та наукових заходів, що відбувалися
впродовж п’яти років, можна назвати:
 2-тижневі курси з медіаосвіти для вчителів шкіл, які брали участь у
Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти;
 лекції та практичні заняття у межах курсів підвищення кваліфікації;
 виїзні тренінги з упровадження медіа та інформаційної грамотності в
містах та районах Запорізької області;
 окремий спецкурс з медіа та інформаційної грамотності у системі
підготовки учителів інформатики;
 дистанційні тренінги з упровадження медіа та інформаційної
грамотності, які відбувалися та відбуваються на платформі MOODLE;
 проведення щорічних Медіафестивалів для школярів;
 літня школа з медіа інформаційної грамотності у дошкільні заклади;
 участь в Міжнародних наукових та науково-методичних конференціях.
Взагалі, йдеться про підготовку сотень вчителів у сфері медіаосвіти та
медіаінформаційної грамотності (тільки у період лютого-березня цього року
дистанційний тренінг проходять більше 120 вчителів), а разом з учнями у
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межах Медіафестивалів – набагато більше (кожного року виставляється
більше двох сотень творчих робіт).
Структура тренінгів з медіа та інформаційної грамотності складається з
чотирьох блоків:
1.
Коротка історія медіаосвіти. Концептуальний тренд від
медіаосвіти до медіаінформаційної грамотності. Розуміння медіаіінформаційної грамотності як такою, що має основоположне значення для
добробуту та розвитку особистості, спільноти, економіки та громадянського
суспільства. Каталог медіа інформаційних компетентностей.
2.
Медіаінформаційні технології у процесі формування особистості
як громадянина (створення шкільних медіахолдингів) та фахівця (вміння
поставити задачу, шукати дані для її вирішення, створення інформаційних
моделей та отримання нового знання).
3.
Формування та розвиток критичного мислення у процесі
сприйняття медіа. Технологія шості капелюхів де Боно, РКМЧП і т.і.
Особливості застосування критичного мислення в умовах інформаційних
війн.
4.
Нові медіа. Соціальні мережі. Медіареальність. Медіа в умовах
постмодерністської культури. Необхідність конструктивістського підходу
до пізнання медіареальності.
Як свідчить практика, впровадження медіаосвіти та медіа-інформаційної
грамотності в навчальних закладах відбувається в основному у позакласній
та позашкільній роботі. На жаль, досі немає такого предмету у школі як
медіаосвіта, тому можна лише сподіватися, що медіа та інформаційні
технології, які отримують вчителі на тренінгах, впроваджуються на будьяких предметних уроках.
Слід особливо зазначити (й немає причин цього приховувати), що
останні події як на наших теренах, так і у глобальному світі не могли не
вплинути не тільки на пошук відповідей на нові, дуже болячи питання, але й
на філософське розуміння медіа, зокрема враховуючи постмодерністські
тенденції у сфері сучасної медіакультури.
Нове розуміння медіа
На наших тренінгах з медіаінформаційної грамотності термін медіа
визначається як будь-який канал, що містить інформацію, яка, своєю чергою,
розуміється у цьому контексті як в будь-який спосіб структуровані дані.
Водночас ми чітко розуміємо, що концептуальне розуміння медіа є набагато
більше глибоким. Напружена інтелектуальна робота осмислення феномену
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медіа відображає фундаментальні зміни людської цивілізації на етапі різкого
зростання ризиків її існування [8]. Революційні зміни масштабів та динаміки
обміну інформацією у людському суспільстві призвели до появи нових
концептів, таких як медіальність, медіареальність, медіасфера, медіасуб’ект,
медіадискурс, медіамова, медіавплив, медіазалежність тощо. Виникли та
брухливо розвиваються медіафілософія та медіапсихологія [6,10,12,13].
Сьогодні у філософії відносно медіа відбувається черговий «поворот», який
знаменує нову парадигму поглядів на філософський статус медіа. Якщо
раніше за медіа закріплювався інструментальний статус (медіа – це
нейтральний канал, що містить дані, інформацію чи знання), то сьогодні
феномен медіа радикально переосмислюється. Якщо М. Маклюєн
пропонував розглядати медіа як «розширення людини», подолання його
тілесності, то сьогодні з феноменом медіа зв’язується черговий філософський
«поворот», який отримав назву «медіального повороту». Медіальний
поворот, за висловленням Р. Марграйтера, це «… онтологічне свідоцтво змін
реальності… Етапи його становлення такі: «дійсність опосередкована
мисленням, мислення – мовою, мова – знаком, знак – медіа».
Надбудовуючись один над одним, «буття» в сучасних умовах дається лише
через медіа» [13]. На думку Н. Лумана, медіа формують нову реальність, що
означає, що не люди комунікують один з одним, а комунікація комунікує
сама з собою: «комунікація не є спосіб трансляції чогось, а спосіб створення
нової структури» [7]. За визначенням німецького медіафілософа Й. Раушера,
медіальність розуміється як «…опосередкування» або «напруга між буттям і
ніщо, формою і матерією, суб'єктом і об'єктом або внутрішнього (душа) і
зовнішнього (світ)» [Цит.по 6].
Іншими словами, медіальність можна розуміти «…як універсальну
властивість різних культурних форм бути посередниками між людьми, один
одним, минулим і майбутнім, реальним та ідеальним і т. д.» [3]. З позицій
теорії складних систем, що самоорганізуються в умовах невизначеності
кінцевої мети свого розвитку, це означає, що такі системи створюють для
обміну з оточуючим середовищем певні структури - «медіум». Цей термін
обраний саме для того, щоб підкреслити посередницьку природу цих
структур обміну.
Формування та розвиток медіа (медіуму) зумовлює рух та обмін
повідомленнями, думками, знаннями, іншими словами, здійснюють функції
соціальної комунікації. Але, насамперед, медіа є середовищем смислів, які
породжуються та керуються певними політичними та ідеологічними
структурами, та розповсюджуються серед медіа споживачів. Як пише Г.Г.
Почепцов, «Смисли ведуть за собою все людство, тому, що вони формують
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систему бачення світу. В залежності від картини світу людини виникають
мотивації та ті чи інші дії. Ми рухаємось у тому напряму, в якому нас
кличуть наші смисли» [11]. Він абсолютно справедливо визначає, що
революційні зміни у системі смислів породжують проблему створення нової
ідентичності.
Таким чином, можна стверджувати, що нова якість людства –
медіальність, 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.
Ця
універсальна
властивість
складних
соціокультурних систем, що само організуються, породжує різні види
реальностей [16]. Серед багатьох соціокультурних феноменів сучасності все
більше важливу, якщо не сказати, визначальну роль відіграє медіареальність,
яка нав’язує нам нові смисли, нову «картину світу», нав’язує правила та
норми сприйняття подій. Медіареальність суттєво відрізняється від фактів та
подій реального світу; на думку Ж. Бодріяра нова реальність, яка
створюється медіа, є результатом відбору та монтажу деяких реалій у
напряму конструювання реальності, фокусуючи увагу споживачів медіа
(медіасуб’ектів) на темах, які, на думку анонімних агентів впливу, є
пріоритетними та відповідними певним зразкам. Згідно французькому
філософу, події, історія, культура представляються артефактами на основі
елементів коду та технічної маніпуляції медіуму [2 ]. Іншими словами,
медіареальність не відображає фрагменти реального світу, реальність
опосередковується медіа.
Пізнання медіа
Вже достатньо доведено, що медіа, навіть в інструментальному статусі
є найважливішим фактором еволюційних змін людської цивілізації. Вперше в
історії людина не справляється з перевантаженням інформаційних потоків,
особливо в умовах інформаційного протистояння, включаючи спеціальні
інформаційні операції, спрямовані на зміну політичних та ідеологічних
поглядів медіаспоживачів. Практика свідчить, що класичні підходи
медіаосвіти, навіть вміння критично мислити здатні, як максимум, дійти до
висновку, що «брешуть всі». І що далі? Як людині приймати рішення
стосовно смислу тієї чи іншій події, того чи іншого факту? Як подолати
медіазалежність та протидіяти медіавпливам? Саме ці питання є головними
для медіапсихології, яку визначають як «злиття наук про комунікацію та
людську поведінку», яке є центральним для розуміння поведінки в багатьох
дисциплінах, включаючи технології, соціальну політику і державне
268

управління, телекомунікації, програмування, освіту, охорону здоров’я,
індустрію розваг тощо [10]. Метафорою феномену медіа, який набагато
ширше, ніж сукупність засобів масової комунікації, може слугувати образ
формування «гіперсуб’єкта з гіперпсихікою» [12]. З точки зору глобальних
процесів відбувається черговий в історії людства фазовий перехід (у
медіафілософії – медіальнй поворот), внаслідок чого психіка як окремої
людини, так і колективна психіка спільнот адаптуються до нових умов свого
існування, переходячи на більш високі рівні самоорганізації. Головна роль у
цьому феномену належить телебаченню та соціальним мережам, які надають
можливість миттєво розповсюджувати упаковані в будь-який медіатекст
ідеологічні цінності, політичні пріоритети, взагалі, стандарти життя.
Особливо помітні зміни в психіці спостерігаються у дітей, починаючи з
раннього дитинства. Як свідчить практика упровадження медіаосвіти в
навчальних закладах, більшість дітей вже присутня у глобальній мережі, не
кажучи вже про вільне володіння різного роду гаджетами. Яким саме чином
змінюється психіка людей в інформаційному цифровому суспільстві – ще
належить досліджувати медіапсихологам: є багато прикладів як позитивного,
так і негативного впливу. В останні роки в рамках культурної нейронауки,
яка бурхливо розвивається як новий напрям когнітивної психології,
проводиться думка, що «… культура (а медіа – складова культури – авт.) за
суттю, трактується як статичне середовище, і входження до цього
середовища людини веде до формування у неї достатньо певних
особливостей пізнання та психіки у цілому та відповідних ним
функціональних систем у головному мозоку» [14]. Таким чином, філософські
розмисли та наукові дослідження свідчать про радикальні зміни психотипу
людини під впливом нової медійної культури.
Загалом, постають найважливіші питання буття людини в умовах
сучасного глобального середовища, яке не має чіткої структури, яке
наповнюються смислами, спрямованими на бажання змінити поведінку
людини. Існує достатньо багато наукових даних про вплив медіа, зокрема
засобів масової інформації, на людину [1]. Вся система відносин у людській
спільноті стає нелінійною, яка все трудніше піддається передбаченню. В
таких умовах, на наш погляд, слід навчитися протистояти медійним впливам:
єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є вміння конструювати власну
картину світу. Йдеться про філософію конструктивізму – філософію
дійсності, яка визначає дійсність як конструкцію того, хто її спостерігає,
тобто конструкцію самого спостерігача. Згідно теорії особистісних
конструктів Келі людина не тільки має здатність конструювати світ, вона
також має здатність реконструювати його [5].
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Конструювання
людиною
дійсності
(реальності)
передбачає
використання
медіаінформаційних
метапізнавальних
компетенцій.
Метапізнання, згідно концепції Дж. Флейвела, це здатність відслідковувати
та аналізувати власні розумові стратегії з метою керування своєю
пізнавальною діяльністю [17]. Під стратегією в аспекті діяльності у сфері
пізнання медіа будемо розуміти способи та прийоми вибору пізнавального
об’єкту (інтересу) щодо будь-якого фрагменту медіареальності, пошук та
використання засобів декодування його смислу. Пізнавальні структури
метапізнання, які отримали назву метакогніцій, базуються на двох
компонентах: знання про власне знання (знання другого роду) та управління
власним процесом пізнання [17].
Надзвичайно важливо виходити з того, що у людини у сфері медіа є
вибір між такими пізнавальними стратегіями:
- не маю й не хочу мати жодного інтересу до медіаповідомлень
(відсутність будь-якої стратегії);
- маю певний інтерес лише до тих медіаповідомлень, які
підтверджують моє бачення картини світу (зокрема політичної);
- маю певний інтерес до медіаповідомлень, але не можу визначити
своє ставлення до них, тому що не володію необхідними
технологіями розкриття їх смислу;
- маю великий інтерес до медіаповідомлень, розумію медійні ризики,
володію відповідними технологіями роботи з медіатекстами, але
відчуваю своє безсилля перед складністю формування власну
картину світу.
У принципі всі можливі стратегії можна звести до двох визначальних
стратегій: 1 – згода прийняти картину світу, яка створена відомими або
анонімними агентами впливу, тобто свідомо чи несвідомо бути об’єктом для
маніпуляцій; 2 – прагнення до вміння створювати власну картину світу
шляхом напруженої інтелектуальної роботи з потоками інформації. Щодо
другої стратегії, на наш погляд, найважливішою компетенцією, яка має бути
покладена в її основу, є вміння мислити не категоріями фактів чи подій, а
категоріями процесів. Будь-який процес є певною послідовністю деяких
подій, які, своєю чергою, представляють собою сукупність фактів та суджень
про ці факти (інтерпретації). Мислити категоріями процесів означає вміння
бачити (досліджувати) момент виникнення явища, яке породжує процес,
аналіз тенденцій послідуючого розвитку та сучасного стану процесу.
Головною передумовою розуміння тенденцій розвитку процесу, включаючи
неочікувані зміни та повороти (точки біфуркації) є, насамперед, високий
рівень освіченості людини. Крім того, найважливішою перешкодою на цьому
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шляху є політичне та ідеологічне забарвлення дослідника, його розуміння
самого себе, його самоідентичність. Саме внаслідок цих перешкод на шляху
до створення адекватної картини світу геополітичний процес не уявляється
всіма однаково.
Тому, найважливішими метакогніціями, як структурами пізнання
послідовності подій у процесі, є пошук відповідей на велику кількість
запитань. Що я про це знаю? Чого я можу не знати? Що мені слід зробити,
щоб пізнати? Який мій особистий шлях до пізнання? Скільки треба втратити
часу та енергії на пошук нового знання? Які існують погляди інших на цей
процес? У чому полягають його смисли та чи можна прогнозування його
розвиток? Чи можна знайти порозуміння учасників процесу, якщо він є
конфліктним? Які для цього є умови? Які наслідки подальшого
непорозуміння? Перелік питань до себе можна продовжувати. Коротко
кажучи, спілкування з медіа, а, точніше, медіабуття потребує формування у
споживачів власного когнітивного стилю як сукупності взаємозв’язаних
прийомів, та способів здійснення пізнавальної діяльності [15].
Висновки
Звідсіля витікає ціла програма подальшого розвитку медіаосвіти, яка
має базуватися на дослідженні і формуванні метакогнітивних стратегій та
когнітивних стилів сприйняття медіаповідомлень, медіатекстів, медіатворів з
метою пізнання смислів деяких процесів та конструювання фрагментів
власного образу світу. Невід’ємною інструментальною складовою
метакогнітивних стратегій та когнітивних стилів є медійні та інформаційні
технології, які забезпечують ефективність пошуку даних (володіння мовою
пошуку), зберігання даних, наприклад у віртуальному блокноті Evernote,
використання цих даних для побудови певної інформаційної моделі,
наприклад, у вигляді інтелект-карт (MindMapping), витяг та використання
знань. Отримання нового знання – дуже складний психологічний процес,
який зв’язується зі зміною індивідуального тезаурусу під впливом
повідомлення. Під тезаурусом розуміється «динамічна система образівзначень, здатних індукувати внутрішню мову, та, у процесі її циркуляції,
породжувати знання, яке не містилося в отриманому повідомленні» [8].
Значуще
повідомлення
лише
тоді
по-справжньому
розуміється
медіаспоживачем, коли його зміст починає «проговорюватися для себе»
(внутрішня мова). Крім того, дуже важливим для подальшого розвитку
медіаосвіти є 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
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екзистенціальній, тобто, буттєвій, яка зв’язана з розумінням людини самого
себе в ситуаціях людського буття [4].
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАТИКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. В статті розкрито поняття теорій практичної та
критичного мислення як пріоритетних під час підготовки майбутніх
учителів інформатики до здійснення медіаосвітньої діяльності. Наведено
приклад реалізації в рамках навчальної практики студентів 4 курсу.
Ключові слова: практична теорія, теорія критичного мислення,
практика студентів, створення медіапродуктів, майбутні учителі
інформатики.
Постановка проблеми. У житті сучасного інформаційного суспільства,
головними продуктами виробництва якого є інформація та знання, велику
роль відіграє медіа ресурс, і цю роль неможливо оцінити однозначно: разом з
очевидними перевагами в житті людини з’являються певні вади й небезпеки.
Сучасний медіа простір виступає одночасно і як джерело отриманих знань, і
як перешкода освіті та вихованню, оскільки перенасиченість негативною
інформацію створює сприятливі умови для формування нерозбірливого
споживача інформації, піддатливого маніпулятивному впливові. Для
нейтралізації негативного впливу медіа потрібна медіаосвіта та фахівець, що
має здійснювати медіаосвітній процес.
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Відомо, що по відношенню до впровадження медіаосвіти існує кілька
різних підходів:

інтегрований підхід - через вже наявні навчальні предмети
літератури, образотворчого мистецтва, історії, музики тощо (Л.С. Зазнобіна,
О.В.Спічкін, Е.Харт, К.Безелгет та багато інших зарубіжних медіапедагогів);

факультативний підхід - створення мережі факультативів, гуртків,
клубів, фестивалів медіаосвітнього циклу (О.О.Баранов, І.С.Левшіна,
В.А.Монастирський, Г.О.Полічко, Ю.М.Рабіновіч, Ю.М. Усов, О. В.
Федоров, Л.М. Баженова та інші);

спеціальний підхід, тобто введення нового предмета, спецкурсу,
пов'язаного з медіакультурою (С.Н.Пензін, Г.О.Полічко, Ю.М.Рабіновіч,
Ю.М.Усов, О. В. Федоров та інші) [1].
В системі підготовки учителів інформатики кафедрою інформатики
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди було передбачено навчальну практику з інформаційних
технологій для студентів 4 року навчання, яка надає можливість введення
елементів медіаосвіти у навчальну діяльність студентів саме у форматі
спеціального підходу, однак без внесення глобальних змін у програми
підготовки студентів.
Саме тому, метою даного дослідження є: розробка програми та
матеріалів для проведення навчальної практики з медіаосвіти, базовими
елементами якої стали робота з інформацією та створення медіа-продуктів;
оцінка та аналіз ефективності впровадження медіаосвітньої підготовки у
форматі навчальної практики.
Виклад основного матеріалу.
Важливим етапом професійного становлення майбутніх вчителів
інформатики є система практик, зокрема навчальна. Відповідно до
навчального плану практика складається з 1,5 навчального кредиту (54
години), що поділяється на 36 аудиторних годин та 18 годин самостійної
роботи студентів. Навчальна практика з інформаційних технологій повинна
сприяти поглибленню і закріпленню знань у галузі інформаційних
технологій, підвищенню мотивації до навчання, формуванню творчого
підходу до застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема
медіаосвітніх технологій. Метою такої практики є формування у студентів
умінь та навичок застосування потенціалу інформаційних та медіа технологій
в роботі сучасного вчителя, формування основ аудіовізуальної грамотності
щодо вирішення сучасних медіа освітніх проблем, розуміння ролі та
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значення медійного світу в професійному та особистісному ставленні
людини.
Упродовж розвитку інтересу вчених до медіаосвіти було створення
більше десяти різноманітних теорій (практична, теологічна, етична,
ідеологічна, естетична, семіотична, розвитку критичного мислення,
культурологічна, соціокультурна тощо) [2, с.25], кожна з яких має на меті
надання медіаосвіті певного конкретного забарвлення.
Під час підготовки програми та реалізації її змістовного наповнення
автори намагались реалізувати ідеї теорій практичної та критичного
мислення.
«Практична теорія» медіаосвіти або «Practical Approach» вважається
адаптованою теорією «споживання і задоволення» в галузі медіа (наприклад,
якщо споживач цікавляться медіатехнікою, отже треба задовольнити їхні
потреби - навчити їх фотографувати, знімати фільми на кіно-відеоплівку,
монтувати, озвучувати їх тощо). Головною метою медіаосвіти, з точки зору
практичної теорії є допомога учням в отриманні від медіа максимум
практичної користі відповідно до своїх потреб, і як наслідок її основними
завданнями є навчання використанню медіа-апаратури та створення власних
медіа-продуктів. Подібний підхід сприяє розвитку творчої особистості, і його
слід враховувати при створенні моделі і методики впровадження сучасної
медіаосвіти.
Другою базовою складовою змісту практики є теорія медіаосвіти як
формування «критичного мислення» («Critical Thinking Approach», «Critical
Democratic Approach»), яка на думку авторів може бути тією теоретичною
компонентою медіаосвіти, особливо для майбутніх вчителів природничоматематичних дисциплін. На відміну від технологічних інструментів
медіаосвіти, які надає практична теорія, теорія критичного мислення дає
змогу використовувати механізми навчання захисту від маніпулятивного
впливу медіа, навчити орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного
демократичного суспільства[1].
Зупинимося більш детально на особливостях впровадження медіа
освітньої компоненти в навчальний процес в рамках навчальної практики
майбутніх вчителів інформатики.
Особливу увагу було приділено методичній та діагностичній складовим
практики. Методична складова була реалізована кейс-практиками у
відповідності до робочої програми практики, а саме:
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Медіаосвіта та її основні теорії
Фейки
Новини
Реклама
Озвучування
Радіо
Фотографія
Мова кіно
Анімація
Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес ЗНЗ.

Для діагностичного супроводу було розроблено та проведене вхідне та
вихідне тестування. До складу вхідного тестування входили питання як
понятійного характеру, так і ті, що мали базуватися на досвіді роботи з
певними медіа-технологіями. Аналіз отриманих результатів вхідного
тестування вже на початку практики дав змогу виявити певну закономірність
відповідей: студенти фрагментарно володіють термінологічною базою
медіаосвіти як науково-освітньої галузі, мають певні уявлення про специфіку
функціонування медіа-середовища, однак не мають практичних навичок
роботи з ними. Відповідно до отриманих результатів вхідного тестування
зміст практики було скореговано.
Відповідно до робочої програми зміст практики складається з декількох
модулів. До змісту першого модуля програми практики входить робота з
теоретичними засадами медіаосвіти, інформаційними джерелами та аналізом
достовірності медійної інформації. В процесі опанування змістом цього
підмодуля студенти ознайомлювалися з медіаосвітою як наукою, правовими
засадами її функціонування, основними теоріями. На даному етапі практики
розуміння студентами різноплановості уявлень стосовно функцій медіаосвіти
закріплювалися завданням на співставлення основних теорій медіаосвіти з їх
базовими засадами. Наступним етапом практики було ознайомлення
студентів з такими поняттями як «джерело інформації», «факт», «фейк»,
«фактоїд» та інструментами перевірки достовірності медіаінформації. На
даному етапі схарактеризовані основні відмінності фактичної та фейкової
інформації, шляхи її створення та спростування; наведено перелік основних
інструментів розрізнення фейкової інформації. Студентами було розглянуто
правила «фактчекінгу» та опановані правила визначення достовірності
інформації, зокрема наступні програмні засоби: сервіси для здійснення
зворотного пошуку по картинці - Google Search by Image або TinEye, сервіс
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indexif.com для визначення EXIF-дані (відомості про час створення фото,
інформацію про пристрій створення, деякі параметри зображення, місце
зйомки тощо), Foto Forensics для визначення фрагментів, які підлягали
редагуванню. Для визначення авторства повідомлення студенти вивчали
можливості наступних ресурсів: Pipl.com для ідентифікації користувача
повідомлення, WebMii для визначення посилання з ім’ям автору інформації,
визначення рейтингу «веб-видимості» цього автору.
Перед студентами були поставлені завдання виконати опрацювання
інформації, зокрема поданих джерел та ступеня довіри до цих джерел,
відомості про автора повідомлень, та з’ясувати їх достовірність, а саме
визначення чи є це повідомлення фактом, фейком чи фактоїдом
(https://docs.google.com/presentation/d/1dKWRL4NT5SM6ur85_oFeXtoYHvp4
MES1qaVYL50FkV8/edit?usp=sharing), та здійснити пошук власних
матеріалів
недостовірного
характеру
(https://docs.google.com/presentation/d/1Pvsa6AlldiIQ6QsW9yZHcnPlYTW6O0l09GWTZXkCuM/edit?usp=sharing).
Даний модуль також включав в себе роботу з новиною як
медіапродуктом. Студентам було запропоновано ознайомлення зі
стандартами створення новин для різних видів засобів масової інформації,
жанрами новинних репортажів. Студенти вчилися аналізувати новини за
актуальністю, місцем у «новинній стрічці» тощо.
Практичними завданнями цього етапу було створення власного
новинного репортажу з використанням сервісу Voki.com, що забезпечує
відтворення поданого тексту (обраного самостійно зі стрічки новин
dozor.kharkov.ua) у вигляді новини, добір анімованого «репортера з місця
подій» та презентація новини, та зйомка репортажу реальної події. Для
роботи над репортажем були використанні елементи проектної діяльності:
студенти об’єднувались у групи та розподіляли технічні обов’язки, обрали
жанри репортажем, створили сценарії, розподіляли обов’язки щодо зйомки,
монтажу, озвучування. Слід визначити досить високий рівень отриманих
різножанрових репортажем. Так один з репортажем був виконаний у вигляді
телевізійного репортажу з місця подій (студенти Стрілець А., Пільгуй Ю,
4ІА). Репортаж ще однієї творчої групи (Водолажський Д., Шехтман Є.,
Сапенко Г., Ярмошко С., 4ІА) відрізнявся великою кількістю візуальних
ефектів та наявністю закадрового голосу диктора. Ще один репортаж
(студенти Терещенко Д., 4ІА, Цоміна О., 4ІМ) був знятий у стилі
телевізійного ток-шоу «Зіркове життя з Катею Осадчою».
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Підсумковим етапом даного модулю був перехід від поняття
«інформація» до «пропаганди» та її найпоширенішим видом на сучасному
медіапросторі – рекламою. Студентам було запропоновано ознайомитися з
основними маніпуляціями, що можуть бути використані під час створення
рекламної продукції, навчатися її розрізняти та аналізувати. Практичним
завданням цього етапу був пошук серед запропонованої медіапродукції тих
маніпуляцій, які кожен обрав «наосліп».
Наступний модуль практики був присвячений основам роботи з аудіоінформацією, та поділено на два змістовних блоки. Перша частина була
присвячена одному з найдавніших засобів масової інформації – радіо.
Студенти були ознайомлені з історією становлення радіо як засобу
інформування та його функціонування у наші дні. Практичним завданням
було створенням власного плей-листа, засобами середовищ Radioboss та Djin. Основною відмінністю даних середовищ є умови використання:
Radioboss – платна програма, що надає одну безкоштовну пробну годину
роботи з її засобами, D-jin – безкоштовна програма. Студентам було
необхідно обрати тип радіостанції, її основну аудиторію та розміщення
(країну). Обов’язковою умовою ефіру було «живе спілкування» з аудиторією:
привітання, рекламні блоки тощо. Слід зазначити, що багато студентів
обрали міжнародні радіостанції та рор-жанр, однак також були представлені
дитяча радіостанція та орієнтована на україномовне населення.
Наступним блоком було створення «дубляжу» до фільму. Студенти були
ознайомлені з професійними та авторськими жанрами озвучування у
кінематографі, основними принципами підбору фонового супроводу та
процесом накладання звуку на відео. Виконанням практичного завдання
передбачало перегляд, створення перекладу та титрів до фрагменту першої
серії серіалу «Я робот» та в подальшому створення дубляжу власним
голосом.
Наступним медіапродуктом, з особливостями роботи з яким
ознайомлювалися студенти, була фотографія. Студентам були представлені
теоретичні відомості з таких розділів: поняття фотографії, історія
становлення фотомистецтва, види фототехніки та їх будова, принципи
композиції у фото, основні правила зйомки фото, жанри фотографії та інше.
Окрім теоретичних знань студенти власноруч працювали з різними
видами онлайн тренажерів, серед яких: Myfotik.ru, Camerasim.com,
Dofsimulator.net та інші. Робота з тренажерами дала змогу студентам
зрозуміти принципи побудови експозиції. Кожен з тренажерів надавав
278

певний функціонал від налаштування витримки та величини діафрагми до
віртуального наближення та віддалення об’єкта від об’єктиву камери, зміна
фокусної відстані об’єктива. Важливою складовою діяльності студентів на
цьому етапі була робота з різними видами фототехніки, серед яких: Зенит Е,
Olimpus Mu та Canon 700D. Студенти ознайомились з багатьма правилами
позування та змогли використати свої знання як у ролі фотографів, так і у
ролі моделей, що допомогло краще зрозуміти обидві сторони професії.
Основним завданням було набуття умінь роботи з різними техніками зйомки,
створення фото в різних жанрах, серед яких обов’язковими були портрет,
пейзаж, натюрморт та макрозйомка.
Продовженням вивчення аудіовізуальних медіа стало опанування
студентами мови кіномистецтва (як результат поєднання аудіальної та
візуальної складові медіа). Першим завданням був перегляд та аналіз
(базований на власному досвіді) короткометражного анімаційного фільму
студії Pixar «Day and night».
Студенти мали відповісти на перелік питань [3]:
1. Назвіть епізод, який найбільше вас вразив, емоційно
«зачепив».
2. Визначить вид, формат, тему фільму.
3. Визначить ідею, задум фільму, його смисловий акцент.
4. Визначить задіяні медіатехнології та медіаприйоми. Для
чого?
5. Визначить недоліки даного медіапродукту.
6. Визначить досягнення даного медіапродукту.
7. Спробуйте пояснити, чим саме зачепив вас вище
зазначений епізод.
8. Як би ви назвали цей фільм?
9. Якій віковій групі ви порекомендували б перегляд даного
медіапродукту? Чому?
10. Ваші оригінальні думки щодо переглянутого, власні емоції.
Як показав аналіз, студенти з легкістю відповіли на питання щодо
власного ставлення, однак питання, що були пов’язані з віковими
особливостями, медіатехнологіями та основною ідеєю відео викликали певні
труднощі.
Проаналізувавши власні відповіді, студенти мали змогу ознайомитись з
основними принципами зйомки кіно. Особливої уваги приділялося поняттям
«точка зору камери», «жанр», «мізансцена», «плани» тощо. Студенти
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вчилися розрізняти основні «натяки» режисерів та операторів на певні деталі
сцен, їх основний сенс та функції. Основною метою даного дня було навчати
студента «читати» кіно, як це роблять досвідчені знавці кіно. Позитивною
ознакою ефективності даного розділу були відгуки студентів щодо зміни їх
ставлення до кіно в цілому, набуття ними іншої точки зору стосовно
перегляду фільмів. Останнім етапом опанування даною темою був ще один
аналіз за питаннями наведеними вище іншого відео «The Maker» студії
Zealous Creative.
Відповіді студентів показали якісну динаміку стосовно розуміння
створення емоцій засобами візуальних та аудіо-технологій, чітке розрізнення
видів та жанрів кіно-продукції, студенти змогли обрати вікову категорію
аудиторії. Дана вправа, націлена на творче медіа сприймання, формує
аналітичний тип творчого сприймання візуальних медіа текстів та може
поповнити методичну скарбницю майбутніх медіа педагогів. До
самостійного опрацювання студентам були надані фрагменти фільмів
«Kingsman», «Ця безглузда любов», «Дракула» та «Месники». Успішним
виконанням даного завдання був глибокий аналіз кожної зі сцен з
виявленням жанру картини, фокусу, композиції кадру, плану, точки зору
камери тощо та обґрунтуванням доцільності використання кожного з пунктів.
Для подальшого ознайомлення з аудіовізуальними медіа-продуктами
студентам було запропоновано створення власного анімаційного продукту.
Перед початком роботи студенти отримали теоретичні знання з таких
розділів як: історія появи мультиплікаційного мистецтва, основні види
анімації, технології створення анімації, принципи мультиплікації та інше.
Важливим пунктом є набуття студентами як теоретичних, так і
практичних умінь роботи з технологією stop-motion анімації. Базовими
теоретичними пунктами були: розробка ідеї, написання сценарію, розробка
таймінгу сцен та правила зйомки. Основним завданням було створення
власного анімаційного відео у техніці «перекладка» або «stop-motion».
Студентами були обрані такі матеріали, як ляльки, предмети (цукерки),
паперові об’ємні ляльки, паперові пласкі зображення.
Об’єднавшись у групи, студенти створили анімаційне відео. Серед
кращих слід відзначити наступні роботи (Рис. 1-4).
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Рис. 1 «Цукерки та
(Стрілець А., Пільгуй Ю.)

Рис.
2
Анімаційне
відео
Маша» «Альтернативні міньйони»
(Кос’яненко О., Ярмошко С.,
Сапенко Г., Шехтман Є.)

Рис. 3 Анімаційне відео «In the
Рис. 4 Анімаційне відео «Чого
world of lost souls»
хочуть жінки?»
(Літкевич І., Яременко В.)
(Терещенко Д., Цоміна О.)
На при кінці практики в рамках останнього модуля були розглянуті такі
питання як: упровадження елементів медіаосвіти у різні форми роботи
вчителя, аудиторна та позакласна робота вчителя з елементами медіаосвіти,
позашкільні форми впровадження медіаосвіти, виховна функція медіаосвіти
тощо. Практичною реалізацією цього модуля стало написання студентами
власного плану роботи на один семестр, що включає елементи медіаосвіти
учнів певних вікових категорій.
Заключним етапом практики був захист власних портфоліо (результатів
практичних наробок упродовж практики) та виконання вихідного тестування.
Зупинимося більш детально на аналізі результатів вхідного та вихідного
тестування. Характер питань, поданих у тестуванні можна умовно поділити
на: понятійні (факт, фактоїд, мізансцена, точка зору камери, експозиція
тощо); умінь володіння окремими медіатехнологіями («Яким чином можна
перевірити отриману інформацію?»); власного відношення та досвіду
використання певних медіатехнологій («Що на вашу думку головне у
висвітлюванні певної події?») тощо.
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Було зроблено порівняння кількості вірних відповідей на кожне з 24
теоретичних питань. Як видно на рис.5, була певна кількість питань на які на
вхідному тестуванні не відповів жоден студент, однак на вихідному
тестуванні таких питань не залишилось.

Рис. 5 Зведена діаграма кількості правильних відповідей на кожне з 24
питань.
Діаграма, що ілюструю рівень відповідей кожного зі студентів (Рис.6),
відображає рівень правильних відповідей (за кожну вірну відповідь
нараховувався 1 бал), що збільшився майже на 50 %.
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Рис. 6 Зведена діаграма кількості правильних відповідей кожного зі
студентів.
Висновки. Проаналізувавши рівень знань та зацікавленості студентів,
про що свідчать матеріали тестувань, звітів та особистих портфоліо, було
зроблено висновки щодо успішного виконання мети та усіх завдань
дослідження та можливість вважати навчальну практику з інформаційних
технологій якісним елементом підготовки майбутніх учителів інформатики
до здійснення медіа освітньої діяльності.
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Аннотация. В статье раскрыто понятие теорий практической и
критического мышления как приоритетных при подготовке будущих
учителей
информатики
к
осуществлению
медиаобразовательной
деятельности. Приведен пример реализации в рамках недельной учебной
практики студентов 4 курса.
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Abstract. In the article the concept of a practical and a critical thinking
approach for preparing future teachers are disclosed with highest priority.
Implementation within a week practical training 4th course students is exemplified.
Keywords: practical theory, the theory of critical thinking, students' practice,
a creation of media products, future teachers of computer science.
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Лада Петрик
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація
Процес викладання іноземних мов майбутнім учителям початкових
класів набуває в інформаційному суспільстві нового змісту. Впровадження
медіазасобів оновлює форми, методи, прийоми навчання іноземних мов. Це
переорієнтовує процес викладання іноземних мов з траційного на
інноваційний і робить його більш продуктивним, ефективним, доступним та
мобільним. Засоби медіа вирізняються своїми характерними ознаками у
викладанні іноземних мов, які сприяють формуванню іншомовної
комунікативної компетентності та медіакультури особистості майбутнього
фахівця.
Ключові слова: особливість, медіазасіб, іноземні мови, майбутній
вчитель початкової школи
Постановка проблеми. Іноземні мови у сучасній українській державі
набули важливого статусу, адже знання мов є однією з вимог для інтеграції
країни до європейської спільноти. Знання іноземних мов розширює кордони
міжкультурного спілкування, сприяє розвитку всіх галузей країни, освітньої
зокрема. Таким чином, одним із завдань уряду України є популяризація
іноземних мов, що відображається у організації різноманітних заходів серед
різних верств населення країни. Із вищезазначеного можна зробити висновок,
що першочерговим завданням вищих навчальних закладів (ВНЗ),
педагогічних зокрема, сприяти формуванню іншомовної компетенції
майбутніх фахівців як однієї із життєвоважливої. Для реалізації цього
завдання викладачам іноземної мови слід обрати найефективніші методи,
форми, прийоми навчання студентів іноземних мов та впроваджувати
найсучасніші засоби навчання. На сьогоднішній день широкої популярності
набули медіазасоби, вони стали невід’ємною частиною життя кожної
особистості, тому немає сенсу відокремлювати їх від освітнього процесу.
Аналіз останніх науково-педагогічних досліджень засвідчив, що
аспекти застосування медіа в освітньому процесі є у колі інтересів багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: Н.Баженова, О.Волошенюк,
О.Георгіаді, В.Іванов, В.Імбер, С.Іць, В.Мантуленко, Г.Онкович, І.Сахневич,
Т.Хижняк, О.Федоров та інші. Науковці розглядають питання розвитку
медіаосвіти, функції, форми, методи та технології медіаосвіти; підготовки
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майбутній фахівців різних галузей до застосовання медіа у професійній
діяльності тощо. Проте питання застосування медіазасобів у викладанні
іноземних мов у педагогічному ВНЗ потребує подальшого розгляду, зокрема
їх особливості у процесі навчання іноземних мов.
Отже, мета статті – визначити та обґрунтувати особливості
використання медіазасобів у викладанні іноземних мов майбутнім учителям
початкових класів.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетним завданням навчання
іноземних мов у педагогічному ВНЗ є сформувати іншомовну комунікативну
компетенцію майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей. З одного боку,
вона є необхідним засобом здійснення іншомовної комунікації у особистісній
сфері. З іншого боку, вона – важливий засіб здійснення педагогічної
діяльності – навчання дітей молодшого шкільного віку іноземним мовам,
адже, згідно Державного стандарту загальної початкової освіти (2012)
іноземна мова ввійшла до інваріативної частини навчальних предметів і є
обв’язковою для вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів.
Отримання високого рівня сформованості іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців – проблема, яка постала перед
викладачами педагогічних ВНЗ через обмежену навчальною програмою
кількість годин на вивчення дисциплін циклу «Іноземні мови» та різний
рівень мовної підготовки студентів, що вступають до ВНЗ.
Допомогти реалізувати основне завдання навчання іноземних мов у
педагогічному ВНЗ і зробити процес вивчення іноземних мов більш
ефективним, результативним та професійно спрямованим, на нашу думку,
можуть інтегровані у освітній процес медіазасоби, які є «технічними
засобами створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання,
відтворення інформації і обміну її між автором медіатексту та масовою
аудиторією» [3, 24], а у процесі викладання іноземних мов будуть
дидактичними засобами навчання. По-перше, у сучасної молоді засоби медіа
користуються попитом і можуть вмотивувати студентів до вивчення
іноземних мов. По-друге, у викладанні іноземних мов медіазасоби відіграють
важливу роль, адже вони не лише створюють умови для формування
іншомовної компетенції студентів, а й сприяють формуванню медіакультури
майбутніх фахівців, персоналізації навчання, розширенню освітнього
простору, навчанню у співпраці та взаємодії між учасниками освітнього
процесу. По-третє, медіазасоби надають процесу вивчення іноземних мов
інноваційності.
Слід зауважити, що медіазасоби розділяють на традиційні (преса,
телебачення, радіо, магнітофон, кіно) та новітні (комп’ютер, Інтернет,
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мобільна телефонія). У період швидкого розвитку інформаційного
суспільства доцільно говорити про важливість новітніх засобів у навчанні
майбутніх фахівців, у навчанні іноземних мов зокрема.
Засоби медіа вирізняються своїми особливостями, які у викладанні
іноземних мов можна поділити на основні та додаткові. До основних
особливостей можемо віднести: можливість доступу до автентичних
медіаматеріалів; інтерактивність; мультимедійність; комунікативність.
Додаткові властивості засобів медіа у викладанні іноземних мов –
продуктивність та мобільність.
Зосередимо увагу на кожній ознаці медіазасобів у викладанні
іноземних мов. Медіазасоби дають доступ до автентичних медіаматеріалів
(аудіо, відео, періодика, словники, навчальна та художня література тощо).
Автентичні медіатексти збагачують лексичний запас щоденної та
професійної сфер майбутніх фахівців; ознайомлюють з невербальною мовою
та довкіллям країни, мова якої вивчається тощо. Медіатексти професійного
спрямування сприяють формуванню вмінь студентів оцінювати, аналізувати,
критично мислити, вирішувати професійні задачі формуючи його
медіакультуру. У нашій практиці широкого застосування набули сервери
YouTube, Vimeo, TeacherTube та сайти, які пропонують аудіо книжки, а саме:
Open culture, AudioBooks.org, Storynory, Audiobooksforfree.com, Kids’ corner.
Для вивчення іноземних мов важливо, щоб аудіокнижка супроводжувалась
текстом тому, що синхронна робота з аудіо та текстом формує уміння
іншомовного
читання,
адже
забезпечується
модель
читання,
удосконалюються уміння декодувати звуки у словах, розпізнавати слова у
тексті, збагачується іншомовний словниковий запас, зпрощується розуміння
власних та географічних назв, підвищується розуміння змісту.
Інтерактивність медіазасобів створює умови майбутнім фахівцям для
виконання завдань на вправляння фонетичних, мовних та мовленнєвих умінь.
Шляхом виконання інтерактивних вправ (вікторин, інтерактивних ігор,
анкетування тощо) студенти практикують у застосуванні загальних правил
фонетики, лексикології, стилістики, морфології, пунктуації та синтаксису.
Популярним у викладанні іноземних мов став вебсайт Voki для
створення аватара, що говорить. Цей сайт має плюси для удосконалення
фонетичної компетенції студентів, адже однією з опцій є перетворення
тексту у мовлення, що дозволяє викладачам і студентам створювати власні
вправи для удосконалення інтонаційного оформлення мовлення та тексти для
аудіювання, які будуть цікавими та корисними майбутнім вчителям.
Студенти можуть робити запис власних аудіотекстів та ділитись ними
онлайн, отримувати коментарі за власну роботу. Voki – чудовий засіб для
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самооцінювання та шлях до вдосконалення мовленнєвої діяльності, адже
людині, яка робить власний запис завжди хочеться бути кращою. Таким
чином, вона практикує в мовленні, удосконалюючи вимову, інтонацію, темп.
Створювати власні медіапродукти може бути надзвичайно мотиваційним для
студентів у вивченні іноземних мов.
Для викладача подкаст студента, зроблений на сайті Voki надає
можливість звернути більше уваги на помилки кожного, і відповідно
провести корекційну роботу, що зазвичай за браком часу не завжди вдається
під час аудиторного заняття [4; 5].
Мультимедійність засобів медіа – представлення процесів та явищ за
допомогою фото, відео, графіки, анімації, звука. Правильний вибір
медіатекстів, фото або зображень зокрема, сприяють візуалізації мовних
явищ, що є необхідним для створення образів і запам’ятовування слів та
лексико-граматичних структур у будь-якому віці, таким чином реалізуючи
принцип наочності. Медіазасоби дозволяють у більш цікавій формі
ознайомити студентів із країнознавчим матеріалом. Безкоштовна версія
медіаресурсу PotoPeach, який є конструктором для створення слайд-шоу
онлайн, дозволяє завантажити до тридцяти фото, обрати музичний супровід,
зробити надписи на забраженнях або під ними, додати перевірочне запитання
множинного виробу. Оскільки увага у PotoPeach зосереджується на
зображенях, його можна застосовувати для введеня нових лексичних та
лексико-граматичних структур та вправляння в їх вимові. Слайд-шоу такого
типу може допомогти для реалізації прийому складання оповідань
(Storytelling) як викладачем, так і студентами з будь-якої теми зазначеної у
навчальній програмі. Презентації є у суспільному доступі та кожна з них
може бути переглянута будь-яким зареєстрованим учасником медіаресурсу,
прокоментована або застосована для власної навчальної діяльності.
Можливість безпосереднього спілкування, швидкість представлення
інформації, контроль за станом процеса, що досягається шляхом об’єднання
комп’ютерів у глобальні та локальні мережі визначається як
комунікативність. Ця особливість медіа дозволяє здійснювати комунікацію в
усній та письмовій формах, що є надзвичайно важливо для формування
іншомовного мовлення. Одним із недоліків організації процесу навчання
іноземних мов є розподіл часу на формування умінь іншомовного письма.
Цьому процесу виділяється всього 10% від загальної кількості часу заняття.
Зрозуміло, що цього недостатньо для того, щоб сформувати уміння студентів
висловлювати думку в письмовій формі. Медіазасоби уможливлюють
створення умов для розвитку цього виду мовленнєвої діяльності. Організація
спільних груп у соціальних мережах або у телефоних додатках
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спонукатимуть студентів до написання відгуків або коментарів до
медіапродуктів одногрупників. Паралельно з роботою над удосконаленням
письмових висловлювань, викладач навчає культурі спілкування в Інтернеті.
Крім того, медіазасоби є гарним підгрунттям для розширення
освітнього простору. За допомогою програми Skype викладач може
організувати спілкування з носіями мови: вчителями, студентами із інших
країн з метою удосконалення іншомовної компетенції, розширеня світогляду,
співпраці над проектами тощо.
Хоча продуктивність та мобільність визначені нами як допоміжні
особливості медіазасобів, вони відіграють не менш важливу роль у процесі
викладання іноземних мов, адже вони забезпечують швидкість і зручність
виконання запропонованих викладачем завдань і можуть бути
використаними у будь-якому зручному місці для навчання, що продовжує
процес вивчення іноземних мов за межами аудиторії. Приєднавши до засобу
мікрофон та навушники, викладач організовує індивідуальну роботу, яка
дозволяє працювати студентав вголос не заважаючи один одному.
При підготовці до заняття з іноземної мови, викладач обирає такі
медіазасоби, опанувавши які майбутні фахівці зможуть імплементувати у
своїй професійній діяльності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, доступ до
автентичних медіаматеріалів, інтерактивність, мультимедійність та
комунікативність медіаресурсів виділені нами як основні особливості
медіазасобів у викладанні іноземних мов, а продуктивність та мобільність як
допоміжні. Вони дозволяють організувати процес навчання майбутніх
фахівців професійно орієнтованим і спрямованим на створення ситуацій для
вирішення професійних проблем під час навчальних занять. Студенти
навчаються користуватись медіазасобами, створювати власні медіапродукти,
переглядають шляхи інплементаціїї медіаресурсів у власну педагогічну
діяльність. У перспективах подальших розвідок маємо на меті зробити
добірку медіазасобів для використання у викладанні іноземних мов.
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Аннотация
Процесс преподавания иностранных языков будущим учителям
начальных классов приобретает в информационном обществе новое
содержание. Внедрение медиасредств обновляет формы, методы, приемы
обучения иностранным языкам. Это переориентирует процесс преподавания
иностранных языков с трацийного на инновационный и делает его более
продуктивным, эффективным, доступным и мобильным. Средства медиа
отличаются своими характерными признаками в преподавании иностранных
языков,
которые
способствуют
формированию
иноязычной
коммуникативной компетентности и медиакультуры личности будущего
специалиста.
Ключевые слова: личность, медиасредство, иностранные языки,
будущий учитель начальной школы
Abstract
The process of future primary school teachers’ foreign language teaching is
getting a new content in the information society. Implementation of media tools
updates forms, methods and techniques of teaching foreign languages. It turns the
process of foreign languages teaching from conventional into innovation and
makes it more productive, efficient, accessible and mobile. Media tools
differentiate with their distinctive features in foreign languages teaching that
contributes to future specialist’s foreign language communicative competence of
and media culture formation.
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Ірина Субашкевич
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ПРАКТИК У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Анотація. У статті розглядаються перспективи застосування
медіаосвітніх практик у процесі формування ціннісних орієнтацій студентів
педагогічних спеціальностей в рамках викладання курсу «Основи
медіаграмотності» у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: медіаосвіта, медіатехнології, медіаосвітні практики,
ціннісні орієнтації.
Медіатехнології як основний елемент електронних освітніх ресурсів
сьогодні ефективно інтегруються практично в усі навчальні дисципліни.
Дидактично доцільне використання медіа в навчанні одночасно дає змогу
досягти мети медіаосвіти та підвищити рівень вивчення конкретного
предмета. Нові медіа сприяють використанню наочності (анімація,
комп’ютерна графіка, моделювання), розширюють можливості зворотного
зв’язку та індивідуальної роботи (технології віртуальної реальності), дають
доступ до різноманітної інформації. Педагог при цьому має досліджувати і
використовувати можливості конкретних медіа для свого предмета. Оскільки
молодь так чи інакше проводить багато часу в контакті з медіа. Медіаосвіта
використовує цей феномена для розвитку процесу пізнання та особистості
загалом [1]. Саме тому важливим є вивчити вплив медіаосвітніх практик на
формування ціннісно-смислової сфери молоді, що обумовлено потребами як
теоретичного значення, так і потребами практики, насамперед, необхідністю
осягнення тих радикальних світоглядних змін, що відбуваються в масовій
свідомості молодих людей, потребами осмислення власної гідності,
досягнення порозуміння між поколіннями, включення молоді в процеси
активної соціальної творчості, яка є важливою складовою педагогічної
діяльності.
Науково-педагогічні дослідження в галузі медіаосвітніх технологій і
медіапсихології базуються на концепціях, які запропонували: К. Базелгет, Б.
Бахмайер, Ж. Гоне, Л. Мастерман, К. Тайнер та ін. Проблеми впливу масмедіа на особистість і суспільство відображені в роботах Д. Бакінгема, К.
Ворснопа, І. Дзялошинського, Дж. Лалла, Д.Мак-Квейла, Л. Селлерса, Е.
Харта. Моделі та методи медіаосвіти вивчали Д. Бааке, Л. Зазнобіна, Д.
Консідайн, Л. Найдьонова, О. Новікова, С. Пензін, Ю. Усов, О. Федоров, О.
Шариков, Р. Хоббс та ін. Використання засобів масової інформації в
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навчальному процесі дослідили: Н. Кирилов, А. Короченський, Є. Міллер, Г.
Онкович, Б. Потятиник, Н. Саєнко, О. Сербенська, В. Усата, М.
Слюсаревський, І. Чемирис та ін. Психолого-педагогічні аспекти медіаосвіти
розглядали: Ш. Ауфенангер, Л. Баженова, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н.
Габор, Ю. Казаков, Р. Куїн, О. Спічкін, Х. Тойнер, Л. Найдьонова, О.
Баришполець, О. Вознесенська, Н. Череповська, Б. Шорб. Встановлено, що
мас-медіа впливають на особистість, на її психіку і поведінку. Цей вплив є
двобічним, з одного боку – досить позитивний і допомагає в розвитку,
адаптації, самореалізації [3]. А з іншого боку, він – руйнівний,
дезадаптуючий, призводить до деформації сприйняття дійсності.
Застосування медіаосвітніх практик у навчально-виховному процесі
вищих навчальних закладів є не лише доцільним, а й необхідним. Вони
виконують такі основні функції:
 інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел
інформації);
 активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 підвищення мотивації студентів до навчання;
 інтерактивність навчання;
 моніторинг навчального процесу;
 підвищення ефективності засвоєння студентами навчального
матеріалу;
 спонукання до творчої діяльності (підготовка презентацій з
використанням комп’ютерних програм;
 участь студентів у відеоконференціях, робота з зарубіжними
студентами і т. д.).
Завдання, що виконують ЗМІ в процесі виховання – це ще й
формування ціннісних орієнтацій у представників аудиторії. Ціннісні
орієнтації – найважливіша зі складових масової свідомості, що визначає
реакцію людей на явища дійсності і спрямування їх поведінки. У сучасних
умовах перехідного періоду посилюється їх роль у якості мотиваторів дій
соціальних спільнот, які спрямовують соціум до того чи іншого майбутнього.
Якщо аналізувати значення медіа з точки зору особливостей соціальнопсихологічного підходу в медіаосвіті, то слід зазначити:
 по-перше, медіа пропонують нам зразки поведінки і моделі
міжособових стосунків (частота подій);
 по-друге, медіа здатні компенсувати негаразди реальних стосунків,
виконують функцію заміщення реальних стосунків на віртуальні
(анестезія);
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 по-третє всі негативні впливи медіа можна долати, якщо реальна
комунікація безпосереднє спілкування з людиною має лідерство
впливу.
Отже, використання медіаосвітніх практик вже сьогодні може стати
одним з потужних інструментів профілактики асоціальної поведінки молоді,
запобіганню розповсюдження шкідливих впливів у молодіжному середовищі
[2]. Цей факт спонукав нас до розробки медіаосвітньої програми в рамках
курсу «Основи медіа грамотності» для студентів педагогічних
спеціальностей.
Програма містить чотири основні модулі, зміст яких здійснював
цілеспрямоване посилення медіапсихологічних чинників розвитку ціннісносмислового потенціалу: «Цінності виходу за межі «я», «Цінностей
відкритості до змін», «Цінності збереження», «Самозвеличення» [4].
Кожен з модулів складається з частин, які умовно можна об’єднати у
наступні теми: «Вплив кіномистецтва на розвиток особистості» (перегляд і
обговорення кінофільмів); «Розвиток ціннісно-смислової сфери засобами
художньої літератури» (читання та обговорення літературних творів); «Роль
художнього мистецтва у розвитку ціннісно-смислової сфери особистості»
(перегляд художніх картинних виставок і обговорення отриманих вражень);
«Вплив театрального мистецтва на розвиток цінностей особистості»
(перегляд і обговорення театральних вистав).
Практикум реалізовано у формі міні-лекцій, групових занять, на яких
проводяться перегляди і обговорення кінофільмів, літературних творів,
живопису, театральних вистав, здійснення волонтерської, благодійної
діяльності, виконання творчих домашніх завдань (написання есе),
відвідування разом із близькими театрів, кінотеатрів, картинних галерей та
їхнє спільне обговорення.
Основною метою практикуму є здійснення систематичного і
цілеспрямованого впливу на ціннісно-смислову сферу студентської молоді в
ході аудиторної і поза аудиторної роботи, її духовних цінностей,
сенсожиттєвих орієнтацій, здатності до психологічної близькості з іншими
людьми, прагнення допомогти іншим, досягнення високого рівня переваги
духовних потреб над матеріальними, духовного задоволення.
Серед конкретних завдань визначено:
1) активізувати у студентів потребу в розвитку власної системи цінностей;
2) забезпечити засвоєння теоретичних знань з медіаосвіти і медіапсихології
для формування ціннісно-смислової смислової сфери і втілити їх у життя;
3) сприяти розвитку творчого потенціалу, критичного мислення, позитивних
емоцій, цінностей, відповідальності;
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4) розвивати вміння виокремлювати значущі життєві цінності, визначати
шляхи реалізації своєї мети, усвідомленості сенсу життя, сприяння в
особистісному саморозвитку.
У процесі розвитку ціннісно-смислової сфери студентів мають бути
задіяні такі психологічні механізми, як активізація інтересу до духовності
(особливо на етапі навчання); рефлексія (усвідомлення власних думок,
відчуттів,
дій);
проблематизація
(усвідомлення
невідповідності
суб’єктивного
значення
реальному(об’єктивному);
цілепокладання
(усвідомлення цілей, засобів, сенсу праці).
Отже, медіаосвітні практики вже сьогодні можуть стати одним з
потужних інструментів формування ціннісно-смислової сфери студентської
молоді, запобіганню розповсюдження шкідливих впливів у молодіжному
середовищі.
На нашу думку, корисним є вивчення багатого досвіду в галузі
медіаосвіти. Освоївши його, медіапедагоги, педагоги, психологи зможуть
ефективніше розвивати свої теоретичні ідеї, методичні підходи,
експериментальну роботу у вищих навчальних закладах. Перспективою
подальшої роботи є дослідження специфіки застосування медіаосвітніх
практик у процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей до
професійної діяльності.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения
медыаобразовательних практик в процессе формирования ценностных
ориентаций студентов педагогических специальностей в рамках
преподавания курса «Основы медиаобразования» в высших учебных
заведениях.
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THE USAGE OF MEDIA EDUCATION PRACTICES IN THE PROCESS
FORMATION OF VALUE-SEMANTIC SPHERE OF FUTURE
TEACHERS
Annotation. The article deals with the prospects of media education
practices in the process forming the values of students of pedagogical specialties
within teaching the course: "The essentials of Media Literacy" in higher
educational establishments.
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МЕДІА- ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ: НОВИЙ
ФУНКЦІОНАЛ БІБЛІОТЕК

Наталія Дзюба, Валентина Красножон
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА
У доповіді розкрито роль та місце бібліотеки для дітей у сучасному
інформаційному суспільстві. Висвітлено основні завдання діяльності
дитячих бібліотек у контексті розвитку інформаційних технологій.
Зроблено огляд ресурсів бібліотек України для дітей, які перейшли від подачі
статичної інформації про бібліотеку та її фонди до представлення
інтерактивних мультимедійних продуктів, адаптованих на основного
користувача – дитячу аудиторію.
Ключові слова: інформаційне суспільство, бібліотека для дітей,
електронний каталог, електронна бібліотека, інфотека, інтерактивний
ресурс.
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Сьогодні нікого не дивує, коли мова йде про роботу бібліотек у
мережевому інформаційному середовищі. Володіння сучасною та
достовірною інформацією все більше стає гарантом успіху в навчанні,
професійній роботі, розвитку творчих здібностей дітей, тому розширення
пізнавальних інтересів, інтерактивних механізмів самовдосконалення,
самоосвіти, формування кола читання, ціннісних орієнтацій та культурноосвітніх потреб, утвердження духовних і моральних засад у дитячому
середовищі завжди було в центрі уваги дитячих бібліотек України. Адже так
важливо змалку закладати у свідомість дітей думку про необхідність
отримувати знання, прищеплювати їм навички самостійного пошуку
інформації, формувати уміння її ефективного збору, систематизації, обміну з
іншими користувачами. Широке впровадження інформаційних технологій
призвело до кардинальних змін у роботі бібліотек для дітей, торкнувшись не
лише бібліотекарів, а й форм та якості обслуговування. Бібліотеки не тільки
широко використовують інформацію, розміщену в мережі Інтернет,
формують служби, що допомагають користувачам зорієнтуватися в морі
Інтернет-ресурсів, але й створюють власні інформаційні продукти, які
представляють на своїх веб-сайтах.
За останні два роки аспектам впровадження віртуальних сервісів у
бібліотеках та використання інформаційних ресурсів у практиці роботи з
дітьми присвячені публікації Сергія Гарагулі [1], Наталії Марченко [5],
Євгенії Кулик [4], Людмили Шевцової [6], Валентини Красножон [3], Наталії
Дзюби [3] тощо. В них розглядаються питання комунікаційної взаємодії
бібліотек і користувачів у сучасних умовах, місце бібліотек в
інформаційному просторі, трансформація традиційного бібліотечного
середовища у новітню електронну систему.
Сучасна дитяча бібліотека – це вже не просто автономне книгосховище з
обмеженим доступом до інформаційних ресурсів, це і своєрідний
«електронний архів», який надає доступ до світової інформації як на
традиційних, так і електронних носіях. Отже, змінюється наповнення та
співвідношення
основних
функцій
бібліотеки:
інформаційної,
просвітницької, дозвіллєвої.
Специфіка освоєння електронного середовища на базі бібліотеки для
дітей зумовлена пріоритетністю завдань подолання інформаційної ізоляції
дітей, яким необхідний доступ до багатства інформаційних ресурсів без будьяких обмежень у просторі та часі.
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Основою інформаційної системи бібліотеки стали електронні каталоги
як центри збереження, поширення та пошуку користувачами інформації.
Довідково-бібліографічний сервіс для віддалених користувачів реалізовують
Національна бібліотека України для дітей, Житомирська, Київська,
Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Харківська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська обласні бібліотеки для дітей (ОДБ), Центральна
бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва, Центральна бібліотека для
дітей м. Дніпропетровська, Краматорська центральна міська бібліотека для
дітей ім. О.С. Пушкіна. Аналіз відвідувань сайту Національної бібліотеки
України для дітей на основі системи «Google Analytics» підтверджує, що дана
послуга є затребуваною. Так, за січень-лютий 2016 р. до електронного
каталогу було 3 953 звернень, що становить шосту позицію у переглядах
сторінок. Цьому сприяють як ефективна корпоративна діяльність бібліотек
України для дітей, так і можливість багатоаспектного пошуку документів.
Значимою частиною довідкового сервісу стала база даних проекту
«Корпорація бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних
видань» [2], яка представляє роботу 16 бібліотек України для дітей. Це
першочергове надання інформації з дитячих видань, фахової періодики для
вчителів, вихователів та бібліотекарів.
Важливим є і інформаційне забезпечення користувачів повнотекстовою
інформацією в межах чинного законодавства з авторського права України.
Накопичувати, зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції
електронних повнотекстових та мультимедійних документів допомагають
електронні бібліотеки. Зібрання рідкісних та цінних видань представляє на
своєму сайті Національна бібліотека України для дітей («Електронна
бібліотека»). Цікаві краєзнавчі добірки творів місцевих дитячих авторів
формують Житомирська ОДБ («Читаємо всією сім’єю»), Львівська ОДБ
(«QR-читальня Левенятка»), Рівненська ОДБ («Почитаймо!»), Черкаська
ОДБ («Електронна бібліотека»), Харківська ОДБ («Літературний Харків»),
Хмельницька ОДБ («Письменники Хмельниччини – дітям»), Центральна
бібліотека для дітей м. Дніпропетровська («Мій край_dp»). Популярними
серед дітей та їхніх батьків стали і аудіобібліотечки. Завдяки корпоративній
співпраці на сайті НБУ для дітей постійно поповнюються електронна
аудіоантологія творів для дітей «Почитайко», що популяризує художню
літературу минулих років та «Аудіобібліотечка КЛЮЧа», що збирає записи
власних творів сучасними авторами. Подібні проекти ведуться фахівцями
Дніпропетровської ОДБ («BiblioRadio»), Черкаської ОДБ («Читаємо разом»),
Херсонської ОДБ («Казочка на добраніч»), Рівненської ОДБ («Пісні на слова
Тараса Шевченка»). До озвучення творів залучаються бібліотекарі, автори,
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актори, читачі. Також, щоб зробити літературний світ незрячих багатшим і
яскравішим, дитячі бібліотеки беруть участь у соціальних проектах. Плідно
розвивається започаткований у 2014 р. спільний проект «Читаємо другу»
Чернігівської обласної бібліотеки для дітей ім. М. Островського та
Чернігівського навчально-реабілітаційного центру (для сліпих та зі зниженим
зором). Його мета – допомогти дітям і підліткам з вадами зору прослухати
твори шкільної програми і найпопулярніші зразки світової літератури.
Черкаська ОДБ активно долучилася до реалізації Всеукраїнського проекту
«Книга, що говорить», в якому вже взяло участь більше 3700 волонтерів із
всієї України і з-за кордону.
Одним із головних завдань бібліотек сьогодні є задоволення потреб
громадян у публічній інформації. Ефективну допомогу в формуванні
патріотизму, громадянської позиції, безпеки життєдіяльності, соціалізації у
суспільстві надають інтегровані ресурси, що акумулюють матеріали з питань
державотворення, народознавства, прав дитини, безпечного поводження у
громадських місцях; знайомлять з системою надання електронних послуг,
чинною законодавчою базою та аналітичною інформацією з питань освіти,
материнства і дитинства, соціального захисту населення тощо. У систему
соціальної інформаційної комунікації користувачів дитячих бібліотек
ввійшли «ІнфоТека для дітей» та «ІнфоТека для дорослих» (НБУ для дітей),
«Соціальний навігатор» (Львівська ОДБ), «Sos/Help» (Харківська ОДБ),
«SOS-інформація» (Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім.
О.С. Пушкіна), «Інформаційний портал» (Центральна бібліотека
ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). Інфотеки включають фактографічні
матеріали з книг, мережеві ресурси, аудіо- та мультимедійні документи.
Отже, електронні каталоги, електронні бібліотеки та інфотеки стають
невід’ємною частиною довідково-бібліографічного апарату бібліотек для
дітей, формою сервісної діяльності у веб-просторі, платформою розвитку
медіаграмотності, розширення світогляду та читацьких уподобань.
Сьогодні вже недостатньо просто бути присутніми в Інтернеті і чекати,
що користувачі самі знайдуть нас і прийдуть до бібліотеки. Практика роботи
з юними читачами вимагає швидко реагувати на потреби часу, враховуючи
інтереси підростаючого покоління, одночасно збільшуючи творчий потенціал
та відточуючи професіоналізм бібліотекарів з метою впровадження в
бібліотеках нових, нетрадиційних форм та методів спілкування з дітьми у
віртуальному світі. Змістовна і цікаво подана інформація завжди вабить
дітей. Тож бібліотеки для дітей активно працюють над створенням
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інтерактивних електронних інформаційних продуктів, що популяризують
літературу в комплексі з розмаїтою пізнавальною та аудіовізуальною
інформацією. Їх завдання полягає у тому, щоб у доступній ігровій формі
навчити дитину працювати з інформацією в електронному форматі,
пробуджувати до роздумів, пошуку, творчості, взаємодії.
Першими почали створювати інтерактивні ресурси на початку ХХІ
століття дитячі бібліотеки Миколаївщини. Поширюючись, вони отримали
схвальну оцінку бібліотечних фахівців не тільки в Україні, а й за її межами. І
вже сьогодні український сегмент Інтернет виокремлює багатогранну палітру
оригінальних електронних видань бібліотек для дітей. Набуло
розповсюдження створення і презентування на сайтах інформаційних
ресурсів краєзнавчого спрямування. Саме їхнє вивчення і використання може
допомогти нашим користувачам краще пізнати Україну, познайомитися з
особистостями, чиї імена вписані в історію нашої держави. Користуються
популярністю заочний краєзнавчо-туристичний похід «Сім природних чудес
України», музично-пізнавальний екскурс про автора національного гімну
М.М. Вербицького «Славетна постать музичної України» (НБУ для дітей),
краєзнавча подорож «Мистецька минувшина Черкащини» (Черкаська ОДБ),
серія електронних пізнавально-розважальних ігор «Цей загадковий світ
Поліської природи» (Житомирська ОБД), корпоративний розвивальний
ресурс бібліотек для дітей Рівненщини «Краєзнавча сторінка».
Популяризації читання, ознайомленню з літературною світовою
спадщиною слугують різножанрові інтерактивні ресурси, присвячені
творчості дитячих письменників, серед них віртуальна музичнобібліографічна розвідка «Голос і душа пісенної України: Маруся Чурай» та
пізнавально-ігрове досьє «Літературними стежками Самуїла Маршака» (НБУ
для дітей), літературно-пізнавальна мандрівка «Жниво Григорія Храпача»
(Хмельницька ОДБ), он-лайн-вікторина «Казкова вікторина» (Харківська
ОДБ), веб-квест за творчістю В. Симоненка «Встає над нами сонце, як
вставало...» (Миколаївська ОДБ), інтерактивний літературно-бібліографічний
посібник «Вчитель Радості й Добра» за казкою В.О. Сухомлинського «Старастара вишня» (Кіровоградська ОДБ).
З метою успішного розв’язання проблеми підготовки дітей до навігації в
сучасному інформаційному просторі та практичної реалізації завдань
медіаосвіти дитячі бібліотеки створюють низку просвітницьких ресурсів з
ігровими елементами. Авторські розробки нових сучасних бібліотечних
уроків публікуються на платформі регіонального корпоративного
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міжвідомчого проекту «Основи медіаосвіти: бібліотечний модуль».
Співзасновниками корпорації стали Херсонська обласна бібліотека для дітей
ім. Дніпрової Чайки, центральна бібліотека для дітей ЦБС м. Херсона та
методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради.
Долучилася до проекту і Національна бібліотека України для дітей –
створено чотири інтерактивні електронні ресурси для дітей молодшого
шкільного віку на теми: «Від папіруса до книги» (короткий екскурс в історію
книги), «Пригоди книжки» (знайомство з книгою: структура, художнє
оформлення), «Бібліотека – дім твоїх друзів» (знайомство з бібліотекою,
правила спілкування з книгою, гігієна читання) та «Енциклопедії та словники
– у навчанні помічники». Популяризації безпечного та відповідального
використання он-лайн-технологій присвячено тематичну добірку «Безпечний
Інтернет», що включає як ігрові завдання, тести, так і посилання на корисні
ресурси для дітей і дорослих. Оволодінню практичними навичками пошуку
мережевої інформації допомагають квести по сайту Львівської обласної
бібліотеки для дітей та «Віртуальна подорож бібліотекою» Миколаївської
ОДБ.
Усе активніше бібліотечні фахівці у своїй роботі використовують
цифровий освітньо-пізнавальний контент. Це досягається на основі
впровадження технологій Веб 2.0. Урізноманітнити традиційні форми роботи
з користувачами допомагають ігрові добірки вікторин, пазлів, кросвордів,
ребусів «Розвивальний ігротренінг» та «Літературна мозаїка» НБУ для дітей,
«Бібліоігротека» Рівненської ОДБ, «Розгадуємо» Тернопільської ОДБ.
Таким чином, ігрова бібліотечна діяльність стала для дітей своєрідним
містком між віртуальним світом і реальною бібліотекою, що сприяє
мотивації більш вдумливого та уважного читання, самостійному вибору
книги, інтелектуальному розвитку, росту значимості бібліотеки.
Інтернет є важливим фактором соціалізації сучасної дитини, він дає
величезні можливості для пізнавальної, навчальної, дозвіллєвої та
комунікативної діяльності. Тож, аналізуючи вплив, примножуючи
позитивний контент та використовуючи безпечні сервіси глобальної мережі,
бібліотеки для дітей виконують функцію координаторів та навігаторів у
безкрайньому просторі інформації; розвивають нові перспективи для діалогу
– «віртуального спілкування» дітей та підлітків у кіберпросторі; формують
інформаційну культуру підростаючого покоління; підвищують якість та
ефективність бібліотечних послуг; активізують роль бібліотекаря як
посередника між користувачем та інформацією.
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В докладе подробно описываются роль и место библиотеки для детей в
современном информационном обществе. Освещены основные задачи
деятельности детских библиотек в контексте развития информационных
технологий. Сделан обзор ресурсов библиотек Украины для детей,
перешедших от подачи статической информации о библиотеке и ее фондах
к
представлению
интерактивных
мультимедийных
продуктов,
адаптированных на основного пользователя – детскую аудиторию.
Ключевые слова: информационное общество, библиотека для детей,
электронный каталог, электронная библиотека, инфотека, интерактивный
ресурс.
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The report discovers the role and place of library for children in the modern
information society. The main tasks of work of libraries for children are explained
in the context of information technologies development. It performs the survey
about resources of libraries for children in Ukraine that switched from static
information about library and its collection to interactive multimedia products,
adopted to the target audience – children.
Keywords: ynformatsyonnoe society, libraries for children, Electronic
catalog, digital library, Interactive resource.

Тетяна Яворська
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БІБІЛІОТЕКИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Анотація: у статті аналізуються поняття «компетентність» та
«компетенції». Акцентується увага на готовності бібліотеки ВНЗ та
бібліотечного персоналу до викликів інформаційного суспільства.
Ключові слова: компетентність, компетенція, бібліотека вищого
навчального закладу, персонал бібліотеки.
Сучасне інформаційне суспільство вимагає формування нової системи
цінностей, в якій володіння знаннями, вміннями, навичками не є достатнім.
Від кожного фахівця сьогодні вимагаються вміння оволодівати новими
технологіями, шукати нові знання, орієнтуватися у великій кількості
інформаційних потоків, володіти такими якостями, як інформаційна та
самоосвітня компетентності, професійна мобільність тощо.
Сьогодні в умовах професійної діяльності фахівців будь-якої сфери
складається ситуація, яка свідчить про те, що тільки компетентні,
самоорганізовані та ініціативні фахівці, здатні самовдосконалюватися як у
професійному, так і в особистісному плані, є конкурентоспроможними і
найбільш затребуваними.
З огляду на це кожній людині потрібно орієнтуватись у сучасному
суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку
праці.
Терміни «компетенція» і «компетентність» останнім часом широко
використовуються в сучасних наукових дослідженнях. Дані поняття
з’являються
в
різноманітних
контекстах,
простежується
досить
неоднозначний підхід до визначення їх суті та трактування різними
дослідниками та науковцями.
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Відповідно до визначення, яке пропонує А. Хуторський
«компетентність – це сукупність особистісних якостей учня (ціннісносмислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених
досвідом його діяльності у певній соціально і особистісно значущій сфері»
[7, с. 153]. С. Гончаренко розглядає компетентність як сукупність знань і
вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння
аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати
інформацію [4, с 53]. І. Зязюн вважає, що компетентність – це якість
особистості, що ґрунтується на знаннях, інтелектуально й особистісно
зумовленому досвіді соціально професійної життєдіяльності людини [2, с.
11]. На думку Н. Ничкало компетентність – це така форма існування знань,
умінь освіченості в цілому, які зумовлюють особистісну самореалізацію [3, с.
43]. Як зазначає Н. Бібік, компетентність – це освітні результати, що
досягаються не тільки засобами змісту освіти, а й соціальної взаємодії, як у
міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті, а
компетенція – реальні вимоги до засвоєння сукупності знань, способів
діяльності, досвіду ставлення до певної галузі знань, якостей особистості, яка
діє в соціумі [1, с. 49]. На думку А. Ратушинської компетентність
розглядається у двох аспектах: як рівень професійного розвитку суб’єкта та
як оцінка (характеристика) рівня його загального розвитку [5, с. 34].
Термін «компетентність» є похідним від слова «компетентний».
Сучасний тлумачний словник української мови визначає поняття
«компетентний» (лат. сompetens – відповідний, здібний) 1. Який має
ґрунтовні знання в певній галузі; тямущий. 2. Який має певні повноваження;
повновладний [7, с. 346].
Соціолого-педагогічний словник поняття компетентність подає як
психосоціальну якість, котра означає силу й упевненість, джерелом яких є
відчуття власної успішності та корисності. Компетентність сприяє
усвідомленню особистістю власної здатності ефективно взаємодіяти з
оточенням [6, с. 114].
Компетентна людина повинна не тільки розуміти суть проблеми, але й
вміти практично вирішити її, тобто володіти методом («знання + вміння»)
вирішення. Залежно від того, в яких умовах опиняється людина, вона може
застосувати той чи інший метод, найбільш придатний у даних умовах.
Бути компетентним означає мати достатні знання в певній галузі, бути
добре обізнаним, тямущим, проінформованим, авторитетним, ґрунтуватися
на знанні.
Таким чином ми бачимо, що компетенція як коло повноважень
особистості є похідним, більш вузьким поняттям, ніж компетентність. У
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межах своєї компетенції людина може бути компетентною або
некомпетентною в певних питаннях, тобто мати чи не мати (або набути)
компетентності в певній сфері. Щодо освітніх процесів, то компетенцію
можна розглядати як реальні вимоги до засвоєння сукупності знань, способів
діяльності, якостей особистості, що діють в суспільстві. Компетенція - це
здібність серед багатьох рішень обирати найбільш оптимальне,
аргументовано заперечувати помилкові рішення, володіти критичним
мисленням; компетенція припускає постійне оновлення знання, володіння
новою інформацією для вирішення задач, вона включає в себе як змістовий
(знання), так і процесуальний (вміння) компоненти. Компетентність же
передбачає володіння компетенцією, включаючи особистісне ставлення
людини до неї й предметної діяльності.
Як бачимо, компетенції та компетентність стають базовими поняттями
нового підходу до змісту сучасної освіти. Проаналізувавши різні визначення
понять «компетенція» та «компетентність», ми дійшли висновку, що саме
наявність власного досвіду у відповідній сфері діяльності - це той нюанс,
який відрізняє компетенцію від компетентності.
Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними
знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових
викликів інформаційного суспільства, оперувати й управляти інформацією,
активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися в продовж життя,
постійно підвищувати власну компетентність.
Сьогодні поняття «компетентність», «професійна компетентність»,
«компетентність фахівця» вживаються в наукових працях як синонімічний
ряд, оскільки за своєю суттю вони пов’язані з готовністю виконувати
трудову, професійну діяльність та стають все більш уживаним у будь-якій
сфері діяльності, бібліотечна не виняток.
Задля досягнення успіху в професійній діяльності сучасний
бібліотечний фахівець має володіти вміннями критично мислити,
опрацьовувати значні обсяги інформації, швидко розв’язувати проблемні
ситуації, виявляти ініціативу, продукувати власні ідеї. Це може бути
забезпечене шляхом постійного саморозвитку, самовдосконалення й
самонавчання протягом життя.
Враховуючи вимоги сьогодення бібліотека ВНЗ повинна бути
інтегрованою в загальний інформаційний простір навчального закладу з
відповідними фондами, технологіями, матеріально-технічною базою,
менеджментом, компетентними кадрами, має відповідати міжнародним
вимогам системи менеджменту якості. Адаптуючись до нових викликів
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книгозбірні вищої школи стають одним із головних провідників до науково
значущої інформації.
Нові завдання бібліотеки ВНЗ полягають у таких напрямках, як:
- створення і управління контентом;
- інтеграція в інформаційний простір ВНЗ;
- клієнторієнтований підхід, сервісна філософія послуг;
- розширення спектру послуг, що надаються он-лайн і очно.
Для надання можливості самостійної роботи у бібліотеках ВНЗ
створюються електронні читальні зали, в яких по суті, відбувається велика
частина освітнього процесу. У таких бібліотечних залах студенти виконують:
пошук і читання навчальних та додаткових матеріалів, спілкуються з
викладачем за допомогою системи управління навчанням або електронної
пошти, виконують навчальні та практичні завдання, здають контрольні тести,
виконують технічні роботи по набору текстів та оформлення своїх робіт.
Не менш важливою частиною діяльності бібліотеки ВНЗ є робота з
професорсько-викладацьким складом. По відношенню до цієї групи
користувачів бібліотека має завдання вдосконалення інформаційної культури
і повинна пропонувати викладачам в розрізі електронного навчання добірки
наявних на ринку і в Інтернеті тематичних електронних ресурсів та баз
даних, відкриті періодичні видання або міні-лекції за наявними
передплатними ресурсами, для кафедр - новинні розсилки за профілем
дисциплін тієї чи іншої кафедри і т.д.
В сучасних умовах співробітник бібліотеки є головним помічником і
посередником в пошуку необхідної інформації для всіх категорій
користувачів. Збільшується роль бібліотекаря як навігатора в інформаційних
потоках. Таким чином, вимоги до компетенцій персоналу бібліотеки значно
розширюються.
Виходячи із завдань бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі можна
простежити додаткові професійні вимоги до компетенцій бібліотечного
персоналу. Перш за все бібліотечний фахівець має володіти знаннями та
вміти в повному обсязі використовувати автоматизовані бібліотечноінформаційні системи (АБІС). Завдання з комплектування та обробки
електронних ресурсів повинні виконуватись співробітниками, які володіють
знаннями в сфері методичних основ електронних технологій, вміннями
працювати з різними форматами представлення даних.
Співробітникам відділів обслуговування необхідно знати основи
електронних технологій, методику і рівень розвитку форм електронного
навчання в конкретному ВНЗ для надання консультацій студентам. Також
необхідними компетенціями є вміння працювати з системами
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автоматизованого управління комп'ютерними бібліотечними залами і
системами автоматизації бібліотек; знання принципів пошуку в Інтернеті.
Співробітникам віртуальних довідкових служб для роботи потрібні
знання принципів пошуку в Інтернет і базах даних, навички мережевої етики.
Доцільним є використання портальних технологій для ведення сайту
бібліотеки. Такі технології дозволяють за допомогою однакового
інструментарію вести розділи сайту бібліотеки кожному відділу, службі і т.д.
силами призначеного і навченого бібліотечного співробітника.
Глибокий рівень знань інформаційно-комунікаційних технологій
необхідний працівникам технологічної підтримки бібліотечних процесів.
Безумовно, мати уявлення про роботу всіх систем і про методи і форми
електронного навчання в конкретному ВНЗ, необхідно мати керівнику
бібліотеки, методичним службам.
Для всього кваліфікованого персоналу необхідні навички роботи з
персональним комп'ютером на різних рівнях, а також високий рівень
інформаційної культури в цілому. В умовах стрімких змін навколишнього
світу і технологій однією з ключових компетенцій всього кваліфікованого
бібліотечного персоналу є вміння вчитися і переучуватися.
Відома проблема в роботі бібліотеки ВНЗ це недостатня популярність
ресурсів і послуг бібліотеки серед професорсько-викладацького складу,
ректорату, співробітників. Бібліотеці необхідно створити і розвивати систему
«внутрішнього» маркетингу, реклами і PR. Над цим також потрібно
працювати і цьому необхідно постійно навчатись. Крім того, сьогодні
важливою частиною світової інформаційної інфраструктури стали системи
відкритого доступу, тому завдання бібліотеки полягає в наданні доступу до
міжнародних баз даних. Таким чином, ми бачимо, що змістовно в
перепідготовку, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, повинні
входити наступні теми сучасності: розширений курс з інформаційних
технологій, Інтернет та доступність інформації у професійній діяльності,
електронна педагогіка, реклама і PR. Це дозволить формувати надпрофесійні
компетенції бібліотечних працівників.
Отже, інформаційне суспільство висуває до бібліотек та до їх
персоналу нові вимоги. І від того наскільки компетентні фахівці будуть
працювати в книгозбірні, залежить її подальший розвиток та інтеграція в
освітній простір вищого навчального закладу.
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МЕДІАОСВІТА ЯК ФОРМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПОЗААУДИТОРНОЇ ТА
ПОЖИТТЄВОЇ ОСВІТИ
Олена Анищенко
ПРЕВЕНЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО ТРОЛІНГУ ЗАСОБАМИ
МЕДІАГРАМОТНОСТІ
У статті описані явище, поняття та форми інтернет-тролінгу з аналізом
епізодів. Згідно результатів дослідження тролінг визначено як специфічний
вид девіантної поведінки у кіберсередовищі, що вимагає ретельного
вивчення та прийняття профілактичних заходів методами медіаграмотності.
В якості основних форм мережевого тролінгу розглядається десакралізація,
провокація, підміна тезису, порушення логіки викладення матеріалу. Знання
поведінкових механізмів та особливостей комунікативної поведінки
мережевих тролів має велике значення для медіабезпеки та психологічного
комфорту в кіберсередовищі,
Ключові слова: інформаційне суспільство, тролінг, медіаграмотність,
медіабезпека.
Постановка проблеми. Наша епоха – час поступового переходу
соціальної активності в електронний простір та поява “Homo Cyberus”
(людину, що активно кіберсоціалізується). Поширення Інтернет поставило
крапку на індустріальному етапі розвитку суспільства, трансформувало
індивідуальну та колективну свідомість. На це наголошують експерти з
медіаосвіти (О.Боришполець, О.Волошенюк, О.Фьодоров, C.Worsnop,
A.J.Robison, M.Weigel), які відмічають різке зростання кількості та щільності
інформаційних потоків і впливів медіа-середовища на цінності, стереотипи
поведінки, а також на основи світогляду, самоідентичність. Все це сприяло
появі нових феноменів, що потребують наукового дослідження та
прогнозування, одним з яких є тролінг. Тролінг розглядається автором як
одна з новітніх форм девіантної поведінки і вид кібер-агресії, що потребує
вдосконалення методів превенції, інтервенції та поственціїї.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зародившись на початку 90х
в мережі інтернет на базі комунікативних майданчиків (чати, форуми,
коментарі на новинних порталах та ін.), тролінг спочатку розглядався як
“неусвідомлювана більшістю учасників гра в підробку особистості”[8]
(J.Donath), як “виключно агресивне втручання в інтернет-комунікацію, часто
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пов'язане з порушенням етичних норм мережевого спілкування”[2]
(Р.Внєбрачних), реалізація садистичних нахилів особистості у мережі та
макіавеллізму[7] (E.Buckels, P.D. Trapnell, D.L. Paulhus), прояв
антисоціального поведінкового розладу (М.Carr), різновид специфічної
конфронтативної
інтернет-комунікації
(О.Анкудінова,
Ю.Коняєва,
Н.Корнілов, К.Груздєва, Д.Семьонов). Дослідження різних аспектів тролінга
є предметом вивчення таких вітчизняних науковців, як: Н.Дайнека,
Ю.Данько, О. Зінченко, Є.Кулик, Л.Найдьонова, А.Паукова та ін.
Невирішені частини загальної проблеми. Тролінг, як деструктивний
вид інтернет-дискурсу, що потужно і активно розвивається в інформаційному
суспільстві, не має відпрацьованої практики ефективного вирішення даної
проблеми в т.ч. методами медіаграмотності. Ігнорування проблеми тролінгу
призведе до подальшої ескалації кабер-агресії та провокує психоемоційну
дестабілізацію людей.
Мета статті — на основі аналізу випадків, західних та вітчизняних
джерел розглянути превенцію феномена тролінга як нової деструктивної
форми комунікативної взаємодії у соціально-психологічному контексті.
Виклад основного матеріалу
Етимологічно тролінг розтлумачують завдяки схожості особистісних
характеристик
(злість,
агресивність,
невігластво,
самолюбство,
непередбачуваність, аморальність) з неприємними героями скандинавських
міфів, хоча нічого спільного мережеві тролі з ними не мали (англ. trolling
значить “ловля риби на приманку,блешню”). Д.Семьонов притримується
думки, що “в контексті цієї спільноти під тролінгом розумівся м'який жарт,
що застосовується досвідченими користувачами зі вже давно вирішених
проблем або питань, що тільки новачок міг би відреагувати на це щиро” [6].
За твердженням І.Ксенофонтової тролінг являє собою енергетичний
вампіризм, “який проявляється виключно в соціальних мережах, тому що
абсолютно неможливий в умовах, відмінних від анонімності”(2009) [5; 286].
За останніми дослідженнями Ю.Коняєвої (2015) феномен тролінга вже
вийшов за межі мережевого спілкування та зустрічається у повсякденному
житті та ЗМІ (друкованих та аудіовізуальних). Крім того, тролінг
перетворюється з анонімного в персоніфікований та використовується в т.ч.
для епатування соціуму[4;141].
Українськими дослідниками в дискурсі тролінгу розмежовуються такі
поняття, як мережевий тролінг та інтернет-тролінг. Мережевий тролінг — це
розробка завідомо провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти
між учасниками мережевого співтовариства, “хвилю правок”- флейм, (від
англ. flame — вогонь), (активне цілеспрямоване вмішування в текст
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повідомлень у контексті пропаганди та нав’язування власної позиції), а також
ввести користувачів у марну конфронтацію. Важливо зазначити, що тролі
здійснюють свою діяльність будь-якими доступними їм засобами:
індивідуально, від розміщення образливих повідомлень до плідної
цілеспрямованої роботи в команді з метою внесення хаосу до вибраного
ними сайту чи форуму як жертви [3;135]. Інтернет-тролінг — явище, яке
починається з певного жарту, розіграшу, простих та прямолінійних
висловлювань — тролінг-атаки, метою якої є знищення вибраної конференції
або news-групи (сукупності новин), або доведення конкретної людини до
нервового зриву [1;50], основним мотивом такої поведінки за останніми
дослідженнями E. Buckels, P.Trapnell, D. Paulhus “4 fun” - є “специфічне
завдоволення, розвага, прояв дотепності” [7].
Так, М. Акулич, зокрема, зазначає, що появі і розвитку тролінгу в мережі
Інтернет
можуть
служити
цікавість,
бажання
самоствердитися,
посперечатися, бажання проявити агресію і негативні емоції [1;49].
Є люди, для яких тролінг — це самоствердження, гра, боротьба інтелекту,
виключення становлять т.з. патентні та політичні тролі, що є комерційно
вмотивованими.
Основна маса тролів має специфічні тактики комунікативної поведінки
та використовує набір прийомів, характерних лише для цієї субкультури, які
не відомі іншим користувачам мережі.
Окрім так званих “товстих” тролів, які відкрито порушують правила
ресурсу, ображають його учасників, викликають конфліктні ситуації, існують
і так звані “тонкі” тролі.
“Товстий” тролінг можна зафіксувати з перших постів за різкістю,
грубістю, ігноруванням прохань інших учасників припинити й офіційні
попередження за порушення правил а їхня думка докорінно відрізняється від
думки локальної більшості. Вони розраховують на ефект “вибуху бомби” і,
як наслідок, “лулзів” — жвавої дискусії з цього приводу та зверненню уваги
до своєї особи. Заради цієї мети “товсті” тролі втручаються в активні теми та
обговорення і влаштовують скандал, підкріплюючи свої доведення
посиланнями на недостовірні джерела.
Прикладом “товстого” тролінгу є поява на форумі любителів кішок
опитування:“Чи подобається Вам кошатина на смак? Або пост “Десять страв
з кошатини”, що являє собою навмисну гру на почуттях людей в зв'язку зі
спрямованістю мережевої спільноти.
Розпізнати ”тонкий” тролінг складніше, а його значущість і ступінь
впливу залежить знань психології особистісної та колективної поведінки.
”Тонкий” троль балансує на межі правил ресурсу, не порушуючи їх
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безпосередньо, і часто провокує адміністрацію на перевищення повноважень
або на порушення власних правил. Прикладом ”тонкого” тролінгу є факт,
який стався у вересні 2010 року на трекері torrents.ru анонімні користувачі
виклали фільм під назвою ”Кінець людства”. Декілька глядачів негайно
оголосили фільм наступником ”Зоряних воєн”, як найкращий фантастичний
фільм десятиліття, і активно почали його всім радити. В результаті ”Кінець ...
” завантажили майже 100 000 чоловік ... І переконалися, що дивитися це
неможливо. Коли обговорення фільму розрослося до 3000 обурливих
коментарів, лжефанати винесли подяку: "Спасибі всім. Це був експеримент
по виявленню користувачів з дуже низьким рівнем інтелекту".
Тролі - досить згуртоване співтовариство з офіційними організаціями,
мембери (учасники) яких давно склалися з усталених Інтернет-спільнот.
Найбільш відомими є:
1)Gay Nigger Association of America (www.gnaa.us) - група деструктивних
тролів, які окрім флуду, на форумах та блогах, займаються телефонними
анонімними хуліганськими розіграшами, створюють провокаційні сайти;
2) The World Internet Troll Union (www.witu.net) – молода организація,що
атакує форуми, чатруми та сайти 4fun.
3) Форуми для спілкування тролів. В міжнародному сегменті Інтернет є
форум "Форчан" (http://www.4chan.org/), в Рунеті "Два.ч" (https://2ch.hk/).
Анонімність на цих ресурсах є нормою, і будь-яка спроба розкрити себе
піддається загальному осуду і насмішкам. З анонімних соціальних мереж, які
набирають
популярність
можна
виділити
проекти
"Імхогніто"
(http://imhognito.net),
"Хтось"
(https://nekto.me),
"Секрет"
(https://www.secret.ly), "Шепіт" (https://whisper.sh).
В якості основних форм прояву тролінгу сучасними дослідниками
(Ю.Коняєва, Д.Семьонов, Г.Шушаріна) розглядається десакралізація,
провокація, підміна тезису та порушення логіки викладення матеріалу.
Принципи медіаграмотності дають можливість зберегти автономію стосовно
тролінгу, як виду кібер-агресії, що полягає у сукупності знань, умінь,
навичок, які сприяють добиранню, використанню, критичному аналізу,
оцінюванню, медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізу складних
процесів функціонування медіа в суспільстві. Розглянемо наступні випадки з
позиції методів медіаграмотності.
Тролінг в контексті десакралізації (в формі висміювання думок
опонентів, аж до публічного знищення) найчастіше спостерігається в "жовтій
інтернет-пресі", що ґрунтується на епатажності, самоствердженні,
самовираженні. Слід зазначити, що в цьому випадку комунікативна практика
може мати багатовекторні результати, передбачити які неможливо (що і
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показує аналіз різних форумів, на яких розміщуються відеоролики і
матеріали): оголюються низинні сторони співрозмовників, що десакралізує,
знижує культурно-просвітницьку значимість повідомлення блогу/сайту.
Тролінг, як агресивна маніпуляція має на меті породження відповідної
негативної реакції конкретної аудиторії - від одного або декількох
користувачів до цілих мережевих спільнот. Нездатність віртуально
"помститися" своєму кривдникові, як і неможливість фізично відреагувати на
провокаційні дії троля, в подальшому може стати причиною психоемоційної
дестабілізації реципієнтів, які зазнали агресії. Найбільшою небезпекою в
даній ситуації є неусвідомлений трансфер негативних емоцій "жертви" троля
з віртуального світу, і подальше порушення міжособистісної комунікації в
світі реальному. Прикладом може бути поява у ЖЖ або форумі обурених
коментарів, що сучасні жінки зледащіли, і замість того щоб самим забивати,
потрошити, рубати і смажити м'ясо, гублять своїх чоловіків і дітей куркою
птахоферми; або сайті атеїстів авторитетно заявити, що 80% українців
вважають себе православними, а значить, треба ввести обов'язкове
викладання православної культури духовними особами в школах, в тому
числі і для решти 20% примусово, не залежно від їх віросповідання, щоб
знали, як не образити православного.
Яскравим прикладом підміни тези "Голландія і США повторять долю
Атлантиди?" є стаття у газеті Комсомольська Правда[9]. Тема в формі
питання створює інтригу. А перший абзац спрямований на те, щоб викликати
паніку: "Полундра! Рятуйся хто може!" Приблизно такий висновок випливає
з останньої доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.
З'ясувалося, що глобальне потепління помітно прискорило процес танення
льодовиків. Це, в свою чергу, загрожує новим Світовим потопом.
Звичайно, після такого вже важко помітити порушення логіки
викладення матеріалу і підміну тези. Однак, якщо вчитатися в текст, то це
стає очевидним. Спочатку видається одна ніби загальноприйнята точка зору.
Це дозволяє викликати інтерес до проблеми, звернувши на неї увагу, в
деякому сенсі відвернути від інших повідомлень, наприклад політичних
баталій. Таким чином, тролінг тут потрібен для відволікання уваги від
актуальної в даний момент інформації.
Основні превентивні заходи в контексті психологічного дискомфорту,
викликаного конфронтативною комунікацією з тролями.
1.Не годуйте троля своїми емоціями. Для початку потрібно зрозуміти,
що ви маєте справу не з зацікавленим співрозмовником, а з провокатором. Не
відреагувати на провокацію допоможе відоме твердження Б.Рассела "Ступінь
эмоційної реакції обернено пропорційний знанням фактів — чим менше
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людина знає, тем більш бурхливо реагуєте." Іноді досить просто висловити
своє небажання спілкуватися з тролем і викрити опонента, написавши
"товстий троль".
2.Важливо не впадати в крайність - "тролефобію", тобто підозрювати та
звинувачувати у тролінгу будь-якого, хто намагається ставити питання або
прояснити ситуацію. Ваша впевненість у собі, ввічливість і беземоційність
позбавляють троля задоволення. Треба пам’ятати, що прямі звинувачення
опонента у тролінгу можуть виявитися тактикою троля, щоб змусити вас
виправдовуватися.
3.У боротьбі з незваних "гостями" добре допомагають налаштування
приватності для акаунтів або спільнот, модерація та премодерація
коментарів, регламентовані правила поведінки. Для порушників повинні бути
передбачені такі санкції як блокування і видалення публікацій. Вигнання,
ізоляція, втрата уваги до своєї персони і забуття - найстрашніша кара для
демонстративного троля.
4.Перед тим як вступити в полеміку з тролем необхідно актуалізувати
свої відчуття та емоції з цього приводу, за задатися запитанням "Що я
роблю?",
"Чому насправді я це роблю?", "Що це мені дає?"
5.Якщо ж ви відчуваєте крайню необхідність навчити троля основам
мережевого етикету та прийняти участь у словесних і інтелектуальних
баталіях, то потрібно чітко розраховувати свої сили. В крайньому випадку,
можна спробувати прибрати всі свідчення вашого програшу в сутичці з
тролем (якщо це ваш сайт/ ЖЖ або обліковий запис / група). Але є висока
вірогідність того, що троль подбав про записи (скріншоти) вашого невдалого
виступу і ця інформація буде використана проти вас з новою силою.
Висновки. На захист тролінгу можна віднести той факт, що мережевий
тролінг - це один з невід'ємних елементів екосистеми Інтернету. Почасти,
тролі виступають "санітарами лісу", які виявляють вразливі співтовариства
або групи людей, спірні теми. Вони часто вказують на психологічні
проблеми, від штучних ідеалів та ілюзій до пафосу та нетерпимості, в які
може впасти пересічна людина. Лікують від недоосвіченості в контексті
медіаосвіти, стимулюють автономність у судженнях та критичне сприйняття
інформації. Тролінг як явище спонукає користувачів Інтернету бути
медіаграмотними, відповідальними, обережними, поінформованими на
предмет можливих небезпек і кібер-агресії в мережі. Тому дослідження
тролінгу - це одне з важливих напрямків сучасної медіапсихології та істотна
складова сучасного психологічного комфорту в інформаційному суспільстві.
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В статье описаны явление, понятие и формы интернет-троллинга с
анализом эпизодов. Согласно результатам исследования троллинг определен
как специфический вид девиантного поведения в кибер-среде, что требует
тщательного изучения и принятия профилактических мер методами медиаграмотности. В качестве основных форм сетевого троллинга рассматривается
десакрализация, провокация, подмена тезиса, нарушение логики изложения
материала.
Знание
поведенческих
механизмов
и
особенностей
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коммуникативного поведения сетевых троллей имеет большое значение для
медиабезопасности и психологического комфорта в кибер-среде,
Ключевые слова: информационное общество, троллинг, медиаграмотность, медиа-безопасность.
This article describes the phenomenon, the concept and forms of internet
trolling with episodes analysis. According to the study trolling defined as a specific
kind of deviant behavior in the cyber environment that requires careful
consideration and implementation of prevention with media literacy methods . The
main forms of the network trolling is considered trolling desacralisation,
provocation, substitution of the thesis, the violation of presentation logic of the
material. Knowledge of behavioral mechanisms and characteristics of
communicative behavior network trolls is of great importance for mediasafety and
psychological comfort in the cyber environment,
Keywords: information society, trolling, media literacy, media security.
Елла Баран
МЕДІАОСВІТНЯ ОРІЄНТАЦІЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ДИТЯЧИХ МЕДІАПРОДУКТІВ
Трансформація процесу соціалізації дитини в умовах інформатизації
суспільства зумовила прискіпливе ставлення до того якими постають медіа
перед суспільством і власне перед дитинию. Ми досліджуємо зумовлення та
процес входження медіаосвітнього процесу шляхом появи медіаосвітніх
продуктів для дітей.
Ключові слова: медіаосвітні продукти, медіаосвіта, медіаосоціалзація,
медіа для дітей
Існує безліч підходів та класифікацій медіа з позиції їх презентації та
сприйняття аудиторією. Наприклад, культурологи підходять до класифікації
мас-медіа по-особливому. По-перше, виділяються вербальні та невербальні
засоби, по-друге, якщо відносити до мас-медіа кіно, телебачення, пресу і
радіо, то два перших слід віднести до аудіовізуальних, пресса - вербальновізуальна, радіо - аудіо-вербальний засіб […]. [5;156]
У своїй теорії інформаційної взаємодії В.З.Коган [Коган В.З., 1991]
сприймав спілкування як матеріалізацію інфозв҆язку, наводячи при цьому
слова І.Б.Новіка про те, що «людина не існує в якості людини поза зв'язку з
іншими людьми ... Людина - це єдиний матеріальний об'єкт, сутність якого не
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знаходиться в ньому самому, у відриві від інших людей » [Новик І.Б., 1963:
130]. У випадку з масовою комунікацією ми маємо справу з опосередкованим
спілкуванням, причому роль посередника - медіа - дуже велика. Канал
комунікації багато в чому визначає і формат, і зміст повідомлення. [5; 39]
У своєму дослідженні ми розглядаємо категорію медіаосвітніх продуктів
як тих, що створені для дітей та медіаосвітніх продуктів створених дітьми.
Обидві вони цінні в аспекті розгляду їх у контексті формування
медіаграмотності дітей та критичного підходу розуміння як кінцевої мети
медіаосвітнього процесу.
Аналізучи медійні продукти, зокрема ті, аудиторією яких є діти, ми
зосереджуємося на важливих для нашого дослідження аспектах: в якій
«формі» вони «постають» перед особистістю, який їх меседж, як вони
впливають (чи впливають) на аудиторію (взаємозв҆язок дитини й медіа). В
даному метеріалі представлені можливі ризики таких взяаємозвязків, й
насамперед зорієнотовано увагу на шлях профілактики можливого впливу за
допомогою підвищення медіаграмотності аудиторії.
Важливою темою для вивчення в контектсті нашої роботи є питання
пов҆язані з дослідженням медіанасильства.
Ряд теорій було створено для того, щоб розібратися як зображення
насильства в медіа відображається на поведінці реципієнтів. Х.Кепплінгер
виділяє три основні теорії пояснення впливу насильства: теорія навчання,
теорія інстинктів і теорія емоційного збудження. Теорії навчання виходять з
того, що людина навчається в медіа зразкам поведінки, які може застосувати
в реальному житті. Цей ефект посилюється, якщо в медіа застосування
насильства принесло герою успіх. У цьому випадку можливе навчання за
моделлю. Теорія інстинктів, навпаки, вважає, що насильницьке поведінку має
інстинктивну, тобто вроджену природу і породжене потребами виживання.
Медіа, зображуючи насильство, змушують людину переживати його і, таким
чином, після переживання символічного насильства послаблюється інстинкт
до реального насильства (теорія катарсису - вперше такий ефект описав ще
Аристотель, пояснюючи реакцію публіки на трагедію).
Теорія емоційного збудження виходить з того, що це порушення
збільшує готовність до реальних дій. Вона ділиться на теорію фрустрації і
агресії та теорію перенесення збудження. Теорія фрустрації і агресії говорить
про те, що фрустрація створює потенціал для дії […] [Кепплінгер Х.М., 2007:
Додати 110-111]. Таким чином, існуючі теорії пояснення впливу насильства в
медіа розходяться докорінно. Частина їх стверджує, що насильство в медіа
грає згубну роль для поведінки людини, частина, навпаки, позитивну. Кожну
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з цих теорій доводить ряд досліджень, вони представлені в праці «Массовая
комуникация» В.Іванова. [5;256]
Усі дослідження, на підтвердження всіх теорій об҆єднуються одим
«параметром»- образами/стериотипами, що постають перед дітьми (особами,
реципієнтами). На нашу думку притримуючись будь-якої теорії треба
розглядати не окремо від інших факторів, що тільки цілісна картина
взаимодії дитини з оточуючим середовищем […] може дати відповідь про
корисність чи шкоду окремих компонентів. [5; 257]
Шведська дослідниця Сесілія фон Файлітзен наголошує, що медіаосвіта
має розвивати критичне мислення (crіtіcal thіnkіng), суттєвий елемент
розвитку якого — створення учнями власної медіапродукції. Медіаосвіта
потрібна для активної участі як в демократичному процесі, так і в
глобалізаційному. Вона має основуватися на вивченні всіх видів медіа.
Особливу увагу Файлітзен звертає на те, що створення медіапродукції —
необхідний елемент у процесі медіаосвіти. Дійсно, десакралізація медіа,
набуття учнями навичок журналістської роботи, коли вони дізнаються про
механізм і «кухню» створення медіа, має сприяти виробленню незалежного
та критичного погляду на медійний контент.
Згідно з професором Техаського університет Катлін Тайнер (Kathleen
Tyner), яка спеціалізується на медіаосвіті з новітніх медійних та ігрових
технологій, навчання має відбуватись із використанням аудіовізуальних
медіа й передбачати аналіз медіапродукції, який може мати
міждисциплінарний та інтерактивний характер. Важлива участь учнів у
створенні навчальної медіапродукції, що передбачає спільний вибір теми,
змісту, концепції, шляхів практичної реалізації проекту, а також розроблення
критеріїв оцінювання, яке проводять спільно вчителі й учні тощо. [4;15]
Наприклад, продукти, що створені в рамках впровадженого
медіаосвітнього курсу : 1) анімаційний фільм «Без війни» створений в
рамках
семінару
«Практична
медіаосвіта»
в
Харкові
http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/dliamediaspozhyvacha/mediatvorchist/50-mediatvorchist/449-u-kharkovi-stvorylyanimatsiinyi-film-bez-viiny.html [3]
2)
Дитяча
медіатворчість
Полтавщини
https://drive.google.com/folderview?id=0B0RqsMWs2DK4flpQWjlPUlYyc0hZ
bWdZTmdYZW1SRTdXbGtSbXZxNlBpMjNrX3hJcExQd28&usp=sharing [8]
Міністерство освіти провінції Онтаріо (1987, с.7) зазначає, що
«[…]освіта з медіаграмотності повинна бути спрямована на підготування
учнів, які б мали уявлення про медіа, зокрема знання про їхні сильні та слабкі
сторони, стереотипи та пріоритети, роль і впливи, творчі можливості та
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вигадки», але « все ж таки, кінцева мета медіаграмотності – це не просто
краща обізнаність та розуміння [медіа] це-критична автономія» [7;62]
Національна рада за вдосконалення критичного мислення також
стверджує, що критичне мислення дещо більше за процеси та навички; це –
«звичка на основі інтелектуальної зацікавленості задля використання цих
навичок, щоб скерувати власну поведінку» (Scriven & Paul, 1987) [7; 63]
Тож продуктами медіаосвітніми для дітей є ті продукти, що мають риси
та функції притаманні визначеним медіа однак спрямованні на підвищення
медіаграмотності(школярів). Нижче наведено приклад таких продуктів:
Таблиця № 1
Медіаосвітні продукти для дітей
Назва
Функіонування
Вимір
існування
Проект
Створений для підвищення цифрової Електронна
грамотності дітей. Його розробники — Google (вербально«Про
спільно з ІнАУ. На сайті є чотири тематичні візуальна
інтернет»
модулі: технічна безпека та базова технічна форма)
грамотність;
створення,
пошук,
відбір,
критична оцінка контенту; сфера комунікації
(створення, розвиток, підтримка взаємин,
самопрезентація,
ідентичність,
репутація), галузь
споживання (замовлення,
послуги, покупки онлайн). На сайті також є
інтерактивна гра «Подорож на Астерікс». По
завершенню навчання учням пропонують
пройти онлайн-тест для перевірки знань. [1]
Режим
доступу
:
http://www.prointernet.in.ua/
Інтерактивн
Розроблена Google (доступна російською).
Електронна
а книжка,
Дає уявлення про основи користування
(вербально«20 цікави
браузерами, HTML, Javascript, розширення
візуальна
браузерів, Cookie тощо; пояснює, як
форма)
х
фактів
захиститися від вірусів та фішингу. [1]
про
Режим
доступу
:
браузери
http://www.20thingsilearned.com/en-GB/home
й інтернет
The
Surf
Swell
Island

Гра від Disney про інтернет-безпеку. гра,
в основі якої відповіді на питання вікторин.
Навчальний матеріал про інтернет-безпеку

Електронна
(вербальновізуальна
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NSTeens
(ігри
та
відео про
онлайнбезпеку)

Гра
«Медіазнай
ко»

подано в серії з трьох ігор — героями кожної
з них
є
персонажі
диснеївських
мультфільмів.
Основні
три
теми:
приватність, віруси й етикет спілкування
в мережі.
[1]
Режим
доступу
:
http://home.disney.com.au/activities/surfswellisl
and/
Ресурс NSTeens повністю
присвячений
навчанню дітей онлайн-безпеки (вікова
категорія 11–17 років), самі розробники
порталу пишуть, що навчають дітей, «як
робити безпечний вибір в інтернеті». На
сайті
є анімація,
відео
за
участі
підлітків,ігри та комікси. Від цих самих
розробників є ресурси для молодшого
віку NetSmartzKids (анімовані ролики для
дітей 5–10 років). [1]Режим доступу :
http://www.nsteens.org/
Перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні
(адаптацію до українських реалій здійснила
команда Академії української преси), її мета –
допомогти якомога більше дізнатися про
інформаційне та медійне поле. Гра стане
частиною
курсу
з
медіаграмотності,
розробленого спеціально для загальноосвітніх
шкіл і може також бути використана в
медіаосвітній
діяльності
бібліотек,
які
працюють з дітьми. Суть гри полягає у тому,
що потрібно пройти 9 рівнів/етапів, надати
відповідь на запитання, стати журналістом,
створити телепрограму, сайт і газету,
дізнаючись при цьому, як працюють медіа і як
вони впливають на тебе – споживача
інформації. [2]
Режим
доступу:
http://www.aup.com.ua/Game/index.html

форма)

Електронна
(вербальновізуальна
форма)

Електронна
(вербальновізуальна
форма)
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Інтерактивн
ий журнал
MediaGuid
e

Журнал стврений для підвищення рівня Електронна
медіаграмотності дітей. А також для (вербальнооптимізації навчального процесу за допомогою візуальна
включення в комплекс медіосвітнього курсу форма)
нашого проекту, як додаткового майданчика
для практичної діяльності дитини . Усі випуски
об’єднані одним героєм-провідником: ракетоюолівцем Олі. Журнали мають однакові
рубрики: Медіапростір, МедіаЛенд, DIY (Do-ityourself). Медіапростір містить три розділи:
«Вперед — у минуле» (розповідає про історію
становлення
теми),
«Медіакомпас»
(присвячений опису сучасного стану теми),
«Словник» (тут подаються цікаві терміни з
теми ). [6]
Режим
доступу
:
http://www.aup.com.ua/ml/gazeta.swf
Варто зазначити, що поширеною сучасною формою подачі інформації є
електрона. Широким майданчиком для діяльності та вивчення є інші форми
медіаовітніх продуктів. Відкритим питанням, також, у нашому дослідженні, є
питання щодо проектів, які є водночас майданчиками для створення
медійних продуктів, однак вони, на перший погляд не є медіаосвітніми.
Подібні продукти не спрямовані підвищувати медіаграмотність, однак, вони
дають інструменти для розуміння та майданчик для діяльності дітей.
Медіа є одним із ретрансляторів оточуючої дійсності, а отже можуть
бути джерелом «прикладів» та поширювати «образи» картини цього світу,
тому, навіть, при вірогідності, що одна дитина з мільйона стане наслідувати
улюбленого героя є приводом до прискіпливого та відповідального ставлення
до наповнення інформаційного простору. Саме тому ми говоримо про
медіаосвіту, яка допоможе в першу чергу дитині стати більш підготовленою
до сприйняття форм презентації медіа.
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Трансформация процесса социализации ребенка в условиях
информатизации общества обусловила особое отношение к тому как медиа
предстают перед обществом и собственно перед ребенком. Мы исследуем
процесс вхождения медиаобразовательного процесса путем появления
медиаобразовательных продуктов для детей.
Ключевые
слова:
медиаобразовательные
продукты,
медиаобразование, медиаосоциалзация, медиа для детей.
The transformation of the child socialization process in the conditions of
informatization of society has led to a special relationship to how the media
appear to society and to the child itself. We will explore the process of entering
media literacy process by the appearance of media educational products for
children.
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Сергій Венидиктов
НОВА ПАРАДИГМА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розкривається зміст і структура інформаційної компетентності
особистості в контексті вимог сучасного політичного процесу. Вводиться і
аналізується поняття інформаційної ідеології, яка зумовлює ставлення
індивідів до медіареальності. Розвиток громадянської комунікації
пов’язується з формуванням нового типу громадянськості – «медійної».
Інформаційна компетентність; медіасфера; ЗМІ; комунікація; аудиторія;
інформаційна ідеологія; медійна громадянськість.
Інформатизація та медіатизація сучасного суспільства призвела до
формування нового образу особистості, який можна назвати інформаційним.
Останній виступає «елементом інформаційної реальності не тільки як
суб’єкт, але і як оцифрована частка віртуального простору. Нові віртуальнотехнічні взаємодії змінюють характер життєдіяльності людини, її спосіб
життя, свідомість і світогляд» [4, с. 96]. Середовищем кристалізації такого
типу особистості стає медіасфера, агентами медіаінформаційної соціалізації –
мас-медіа. У свою чергу, ефективність діяльності ЗМІ в суспільстві багато в
чому детермінована громадянською спрямованістю аудиторії, її ціннісними
орієнтаціями, інтересами, потребами, установками, мотивами громадської
участі.
Розробка нової парадигми інформаційної компетентності особистості
лягла в основу роботи Ю.П. Буданцева, Є.Г. Дьякова, О.П. Знамцевої, Н.П.
Лукіної, В.Д. Мансурової та інших дослідників. Проблеми встановлення
оптимального типу інформаційних відносин між індивідом і державою
зачіпаються в працях Н.І. Гєндина, Г.Є. Грігорової, Р. Дебре, І.В. Жілавської,
А.П. Короченської, О.І. Матьяш, І.М. Федоренко, А.В. Федорова та інших
авторів. Однак в дослідженнях зазначених авторів питання інформаційної
компетентності особистості розкривається ізольовано від вимог сучасного
політичного процесу. Таким чином, в центрі цього дослідження – «цивільнополітичний» ракурс проблеми.
Аналізуючи громадський вплив масової інформації, є справедливим
зазначити різний рівень залежності аудиторії від ЗМІ. Незначна частина
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аудиторії дотримується відносно незалежної позиції та не схиляється до
механічної підтримки трансльованих мас-медіа поглядів і оцінок – такий тип
аудиторії прагне не обмежуватися лише одним джерелом інформації, він
характеризується високим ступенем самостійності в медійному просторі,
рефлективністю та емпатією. Залежна частина аудиторії (в будь-якому
суспільстві вона, як правило, становить більшість), навпаки, схильна до
некритичного споживання інформаційного продукту, прагнення до
солідаризації з комунікатором (аж до ототожнення себе з ним),
стереотипізації повідомлень.
У ставленні до споживання медіа також проявляється різний рівень
інформаційної ригідності аудиторії, тобто здатність зберігати свої погляди
(переважно, соціально-політичні) незмінними, незважаючи на позицію ЗМІ.
Дослідники ЗМІ звертають увагу на закономірність: навіть незалежна позиція
індивіда щодо інформаційних процесів не позбавляє його від
маніпулятивного впливу ЗМІ. Цей феномен полягає в тому, що аудиторія, яка
має самостійне мислення та високий інтелектуальний рівень, виявляється не
в силах протистояти медійному потоку та підсвідомо приймає програму дій,
нав’язану комунікатором. Виокремлюють шість основних способів
маніпулювання: замовчування (приховування інформації від одержувача);
селекція (виборчий пропуск до реципієнта вигідної індуктору інформації);
пересмикування (свідоме випинання та підкреслення лише одних, вигідних
маніпулятору, сторін явища); спотворення (применшення, перебільшення і
порушення пропорцій); перевертання (заміна «чорного» на «біле»);
конструювання (індуктор сам вводить в обіг неправдиві дані, яких не існує в
реальності) [8, с. 113]. В такому контексті сучасне політизоване суспільство
представляється «суспільством спектаклю», що дозволяє зловживати
значущими громадськими ідеалами.
У реальності переважна більшість масмедіа не до кінця розуміють те,
яким чином відбувається їх вплив на аудиторію та які наслідки такого
впливу. І.В. Жілавська вказує на все зростаюче поширення мережевого
мислення, а також пов’язаного з ним принципу одночасності, «коли події та
їх сприйняття відбуваються одномоментно, акт комунікації схлопується,
згортається до точки, при цьому мовець зациклюється на собі, як на володарі
інформації, відсікаючи непотрібні, на його думку, ланки у вигляді
неактуальних інформаційних каналів» [3, с. 42]. Отож для усвідомленого
сприйняття інформації, наданої ЗМІ, сучасній аудиторії недостатньо бути
грамотною в традиційному сенсі цього слова: необхідно володіти вміннями
визначати тематику за ключовими словами, передбачувати логіку
розгортання
повідомлення,
реконструювати
смислові
структури
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повідомлення в разі уникання або відсутності його елементів, виявляти
прихований зміст медіатекстів (дискурсу).
З огляду на те, що інформаційна картина світу, яка існує в масовій
свідомості,
характеризується
фрагментарністю,
мозаїчністю
і
суперечливістю, можна стверджувати, що в ХХІ ст. ми маємо справу з
серйозними ризиками. Неминуче вступаючи в новий тип інформаційних
відносин зі світом формальних систем, людина стикається з загрозою
випадання з комунікаційного простору. Потік різнорідної інформації, що
обрушується на індивіда, перевершує й потреби, й можливості свідомого
аналізу. Медіакартіна світу, що формується в результаті, не тільки не
відповідає реальності, але і загрожує їй, зумовлюючи неадекватні форми
активності індивіда в соціумі (схильність до паніки, необдумані дії в
економічній сфері, спотворене сприйняття традиційних інститутів сім’ї,
шлюбу, держави і т. д.). Поряд з тим інформаційне суспільство передбачає
перехід від теоретичної до практичної моделі «людини комунікуючої», яка
перетворюється з об’єкту на суб’єкт медіапроцесів. Наприклад, соціолог Д.В.
Іванов домінуюче значення в інформаційному суспільстві відводить
комунікації: «<...> за словом «інформація» криється саме комунікація, а не
знання. Спостерігаючи сучасних політиків та їхніх виборців <...>,
журналістів, а також їх аудиторію, неважко помітити: більш інформована
людина - це не та, що більше знає, а та, що бере участь в більшій кількості
комунікацій» [5, с. 14-15].
Спостережуваний зараз стрибок з рівня механічного споживання на
рівень виборчого аналізу, видозміни та створення інформаційних потоків
актуалізує поняття інформаційної компетентності (грамотності) та
інформаційної культури. Остання розглядається як «складова частина
загальнолюдської культури, що являє собою сукупність стійких навичок і
постійного ефективного застосування інформаційних технологій (ІТ) в своїй
професійній діяльності та повсякденній практиці» [2, с. 8]. Як вказує Н.І.
Гєндина, інформаційна культура «є найважливішим фактором успішної
професійної і непрофесійної діяльності, соціальної захищеності особистості в
інформаційному суспільстві» [1, с. 21].
Поняття «інформаційна компетентність» широко вживається з 1992
року, коли в проекті Ради Європи «Середня освіта в Європі» система
універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й
особистої відповідальності були проголошені «сучасними ключовими
компетенціями». У Росії дослідники звернулися до даного поняття в
контексті входження держави до Болонського процесу. У 2011 р. ЮНЕСКО
організувала в Марокко I Міжнародний Форум, присвячений медійній та
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інформаційній грамотності. В результаті роботи Форуму було прийнято
Феську Декларацію про медійну та інформаційну грамотність, в якій сказано,
що «медіаінформаційна грамотність є основним правом людини в
інформаційному суспільстві <...> [вона] необхідна для досягнення сталого
розвитку, зміцнення миру, верховенства свободи, демократії, розширення
міжкультурного знання, поглиблення діалогу та взаєморозуміння» [цит. по:
3, с. 36].
У структурі інформаційної компетентності (грамотності) ми виділяємо
наступні компоненти: 1) розуміння місця і ролі масової інформації в соціумі;
2) наявність навичок виборчого споживання інформації; 3) існування
індивідуально усвідомленої інформаційної моделі зовнішнього світу і
суб’єктивних інформаційних фільтрів; 4) наявність компетенцій
самостійного зіставлення різнорідних джерел медіаповідомлень і пошуку в
них протиріч; 5) навички пошуку необхідної інформації та встановлення
ступеня її достовірності; 6) здатність визначати відмінності між реальними
подіями / об’єктами та їх медійним відображенням, а також розуміння
причин цих розбіжностей; 7) компетенції самостійного продукування
інформаційних потоків як на контактному міжсуб’єктному рівні, так і на
дистантному рівні мережевої взаємодії.
Як декларує ЮНЕСКО, новий тип інформаційної грамотності повинен
ґрунтуватися на дотриманні балансу між: 1) свободою вираження поглядів та
доступу до інформації та правом на інформацію і відкритість; 2) різними
домінуючими інформаційними потоками в розвитку інформаційного
наповнення та технологій; 3) інтелектуальними і матеріальними цінностями,
приватними та груповими або громадськими інтересами [6, с. 141]. У такому
випадку найбільш загальними завданнями розвитку інформаційної
компетентності є: 1) засвоєння інформаційно-комунікаційних технологій; 2)
розвиток комунікативно-інтелектуальних здібностей; 3) розширення практик
інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі.
Процес формування інформаційної компетентності правомірно вважати
одним з компонентів соціалізації особистості, в зв’язку з чим правомірна
постановка питання про агентів медіакомунікаційної соціалізації. На наш
погляд, до таких належать: 1) локальні структури громадянського
суспільства, які характеризуються виробленою позицією по відношенню до
медіасистеми, а також займають певну нішу в структурі комунікаційної
сфери; 2) частину медіасфери (національна, регіональна, локальна), що
найбільше впливає на розвиток локального співтовариства, до якого входить
індивід; 3) наукове середовище, що створює теоретичні моделі
функціонування масової інформації та пропонує шляхи підвищення
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ефективності її впливу; 4) освітнє середовище, в якому найтісніше
переплітаються сфери теоретичного осмислення медіаінформаційних
структур і практичне вироблення навичок взаємодії з ними.
Значення інформаційної компетентності аудиторії особливо відчутно в
період глобалізації, коли в ситуації стирання національних кордонів і
уніфікації економічних систем масова інформація стає провідним фактором
як внутрішньо-, так і зовнішньополітичної інтеграції. Єдність підходів до
архітектури світової інформаційної системи, загальне розуміння принципів
функціонування засобів масової інформації та їх громадського впливу,
розвиток у громадян навичок декодування «обробленої реальності», яка
транслюється ЗМІ, подальша медіатизація політики – всі ці актуальні
процеси лягають в основу нового трактування, так званої, інформаційної
ідеології. Під цим терміном ми розуміємо систему упорядкованих поглядів,
принципів і категорій, що виражає інтереси різних соціально-інформаційних
груп і спільнот, на основі якої реалізується ставлення індивідів до
медіаінформаційної реальності як до частини соціальної дійсності, а також
вибудовується модель інформаційної поведінки.
Оскільки інформаційне суспільство на категоріальному рівні є
інтегральним поняттям, що охоплює всі рівні функціонування суспільної
системи, інформаційна ідеологія є детермінована впливом медійних потоків
на цю систему: масова інформація зумовлює економічний розвиток,
функціонування системи освіти, зміну якості життя, трансформує свідомість,
змінює характер політичної взаємодії . Підставою нової інформаційної
ідеології та її матеріалізованим проявом стає вибір індивідом конкретної
моделі здійснення інформаційного вибору.
Механізм розповсюдження інформаційної ідеології диктується
положеннями лібералізму, глобалізму і постмодернізму, а її мета зводиться
до встановлення в соціумі єдиного розуміння принципів конструювання
реальності в медіа-просторі. Саме єдність позиції щодо функціонування
масової інформації в наші дні стає найважливішим фактором суспільної
інтеграції. І, навпаки, виникнення інформаційної (цифрової) нерівності
(digital divide), що заглиблює соціальну диференціацію поряд з
«традиційною» нерівністю, чинить дезінтегруючий вплив на соціальну
систему. Обмеження можливостей соціальної еволюції через відсутність
доступу до засобів масової комунікації призводить до того, що інформаційна
економіка підключає до своєї мережі тих, хто представляє для неї цінність
(цим надаючи їм додаткову цінність), але відключає тих, хто не є для неї
цінним (тим самим зменшуючи їх шанси знайти якусь цінність).
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В якості перешкод на шляху утвердження нової інформаційної ідеології
відзначимо також розширення масштабів маніпулювання даними, кризу
сфери публічної інформації, зростаючу складність у встановленні сенсу
візуально-знакової медіасреди, поширення мережевого протиборства в
політичній сфері. Як вказує Н.П. Лукіна, «сприйняття соціальної реальності з
точки зору глобального інформаційного контексту виявляється позбавленим
політичної, релігійної, національної, культурної специфіки, що стає
домінуючим варіантом буття людини в сучасному інформаційному просторі»
[7, с. 13-14].
Таким чином, інформаційна ідеологія визначається потребами розвитку
інформаційного суспільства (але не обмежується ними), зумовлює якість
життя індивіда в інформаційному середовищі, проявляється в сфері
громадянських дій (і впливає на встановлення нового типу громадянськості),
виступає фактором комунікативної інтеграції соціуму та підтримується
розвиненою системою цивільної комунікації.
В умовах, коли міжсуб’єктні відносини все більшою мірою стають
опосередкованими та зумовленими діяльністю акторів медіасфери, а
соціальна дистанція в її звичному розумінні перестає бути фактором
дезінтеграції,
розвиток
громадянської
комунікації
залежить
від
функціонування механізмів прямого доступу пересічних громадян до джерел
інформації, а також від наявності розглянутих вище компетенцій
використання цієї інформації. Обивательський, побутовий рівень
інформаційної грамотності виявляється недостатнім для самостійного
«конструювання реальності», яка зумовлює моделі поведінки в
громадянському суспільстві. Розвиток громадянської комунікації в такому
випадку є безпосередньо пов’язаним з формуванням нового типу
громадянськості, званої в сучасних дослідженнях «медійної». Поняття
громадянськості, що традиційно є пов’язане з категоріями політичними,
ідеологічними та соціокультурними, зараз проходить етап переосмислення і
розширення свого змісту. Одним з істотних компонентів нового типу
громадянськості стає інформаційний, що відображає сформованість у
свідомості індивідів медійного образу своєї держави, стійкість цього способу
перед стихійними і навмисними перекручуваннями, а також вибірковість у
сприйнятті та трактуванні повідомлень відповідного спрямування в ЗМІ. І
якщо основоположним елементом громадянського поведінки є активність
(політична, соціальна, економічна, професійна і т. д.), то у випадку з
медійною громадянськістю слід вести мову про активність і свідомості в
здійсненні, так званого, інформаційного вибору (фільтрації інформаційних
потоків відповідно до суб’єктивних уподобань).
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У згаданій вище Феській Декларації інформаційна компетентність також
зв’язується з розвитком громадянськості: «медіаінформаційна грамотність
має особливе значення для соціального, економічного і культурного
розвитку, покращує якість життя людини, виховує її громадянськість.
Грамотність в галузі медіа та інформації відіграє ключову роль в залученні
всіх громадян, та особливо молоді, до активної участі в житті суспільства» [3,
с. 36]. Ми переконані, що за допомогою зміни характеру споживання масової
інформації можна докорінно змінити також сприйняття політичної сфери.
Назвемо загальні тенденції. Відносини громадян до політики і до політиків
формуються нині, як і будь-які інші форми соціальної взаємодії, дистанційно:
вони обумовлені медійними образами, що не відповідають ні реальності, ні
очікуванням більшості. Значна частина ЗМІ, в свою чергу, уникає змістовних
формулювань ціннісного та ідейного спрямування при аналізі політичної
сфери. Теми, що мають політичний контекст (екологічна ситуація, діяльність
організацій третього сектора і т. п.), нерідко виявляються виключеними з
комунікаційного дискурсу як невідповідні запитам «усередненої аудиторії».
Відсутність критичного мислення, зумовлене пробілами в освітній системі,
призводить до формування у молодих людей психології «інформованого
споживацтва» політичного продукту. Боязнь і небажання брати участь в
політиці стає одним з чинників порушення комунікаційного процесу в
структурах громадянського суспільства. Тому розвиток комунікативної
компетентності та медійної громадянськості аудиторії ЗМІ покликане
формувати вміння вести діалог в процесі взаємодії громадянського
суспільства і держави, необхідний для прийняття колективних узгоджених
рішень. Участь громадян може виражатися в обговоренні (призводить до
формування громадської думки), залученні (рішення соціально важливих
проблем), організації (об’єднання громадян для здійснення проекту).
Поняття медійної громадянськості актуалізується в умовах формування
єдиного світового політичного, економічного та інформаційного простору.
Як було показано вище, інформація, що надається масової аудиторії, має
вигляд «обробленої реальності», що не відповідає оригіналу; замовчування,
фрагментація, штучне конструювання подій у світовій інфосфері стають
нормою. Перед рядовим споживачем інформації постає закономірне питання:
у що вірити та як діяти? У ситуації, коли війни виграються без єдиного
пострілу, коли збройне протистояння змінюється протиборством
інформаційним (вже названим вченими війнами шостого покоління), коли
значимість подій визначається виключно форматом їх відображення в ЗМІ, а
національна приналежність і громадянська позиція – економічними
вигодами, формування медійної громадянськості стає для держави
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стратегічним завданням, від вирішення якої залежить подолання названих
протиріч.
Саме поняття медійної громадянськості в науковому дискурсі є новим,
спочатку воно набуло поширення в західній соціології, де питання
громадянськості зазнають нову хвилю інтересу. У російськомовному
науковому середовищі дане поняття вживається виключно в контексті
проблеми формування нових видів відносин суспільства і держави,
епізодично згадується в дисертаційних дослідженнях, але не отримує
детального опрацювання. На наш погляд, найбільш перспективним в
зазначеному напрямку є вивчення питання в контексті проблеми розвитку
медіаосвіти в рамках окремо взятої держави. Питання про ресурси
формування медійної громадянськості, що виникає в зв’язку з цим, є досить
дискусійним. До таких ми відносимо: 1) освітнє середовище, в якому
передбачено наявність курсів медіаграмотності, підготовлених з урахуванням
національної інформаційної моделі; 2) медіасферу, що включає в себе
контент усіх видів ЗМІ (як вітчизняних, так і зарубіжних) та здійснює
стихійне вплив на громадянськість аудиторії; 3) соціальне оточення індивіда,
яке формує суб’єктивовану середу поширення медіа повідомлень, схильну до
ненавмисним спотворень; 4) політичну реальність, що зумовлює ставлення
громадян до наданої ЗМІ інформації та, з іншого боку, зазнає наслідки
інформаційного вибору аудиторії; 5) інститути громадянського суспільства,
життєздатність яких залежить від стійкості інформаційної сфери та які, в
свою чергу, зумовлюють тип громадянської поведінки, домінуючий в
конкретному суспільстві; 6) ідеологічний клімат, що дозволяє говорити про
такі категорії, як патріотизм, громадянськість, правова і громадянська
культура, як про видимі феномени суспільного життя, а не штучні
конструкти.
Як бачимо, серед ресурсів медійної громадянськості чітко
виокремлюються три категорії. До першої відносяться ресурси, які беруть
участь у створенні інформаційних потоків (медіасфера), до другої –
регулюють інформацію і вносять в неї спотворення (політична сфера,
громадянське суспільство), до третьої – вносять упорядкованість у
медіасередовище і конструюють інформаційну реальність (освітня система,
ідеологічна сфера). Їх діяльність може бути конструктивною тільки за умови
єдності пріоритетів всіх акторів політичної сфери. Також необхідно
враховувати значну роль у формуванні медійної громадянськості стихійних
факторів (власного досвіду аудиторії, впливу соціального середовища та ін.).
Їх вплив обернено пропорційний рівню розвитку в суспільстві громадянської
культури, котра утворює базис для медійної громадянськості.
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Таким чином, єдине розуміння громадянами принципів конструювання
реальності в медіа-просторі, наявність компетенцій декодування повідомлень
та їх критична оцінка, усвідомлення потенціалу впливу ЗМІ на соціальнополітичні процеси – вагомі чинники комунікативної інтеграції соціуму, що
визначають зміст нової інформаційної ідеології. Остання, детермінована
впливом медійних потоків на суспільну систему, не вписується в традиційні
національні рамки, що робить інформаційну ідеологію поняттям
«надполітичним» і універсальним. При аналізі нового типу відносин між
суспільством і державою в інформаційній сфері набуває особливої
актуальності поняття медійної громадянськості, яке зумовлює ефективність
цих відносин з позиції політичних потреб, а також вказує перспективний
напрямок для реформування та розвитку освітнього середовища в XXI
столітті.
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В статье раскрывается содержание и структура информационной
компетентности личности в контексте требований современного
политического
процесса.
Вводится
и
анализируется
понятие
информационной идеологии, предопределяющей отношение индивидов к
медиареальности. Развитие гражданской коммуникации связывается с
формированием нового типа гражданственности – «медийной».
Информационная компетентность; медиасфера; СМИ; коммуникация;
аудитория; информационная идеология; медийная гражданственность.
The article reveals the contents and structure of information competence of
the individual in the context of the requirements of the modern political process. It
introduces and analyzes the concept of the information ideology of the relationship
of individuals to media-reality. The development of civil communication
associated with the formation of a new type of citizenship – “media”.
Information competence; media sphere; mass media; communication;
audience; information ideology; media citizenship.
Оксана Волошенюк
ТЕЛЕСЕРІАЛ «НЕ ЗАРІКАЙСЯ»: ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ VS АНТИХУДОЖНЄ
Анотація. В статті досліджується громадсько- політична рецепція
телесеріалу «Не зарікайся»
Ключові слова: телесеріал, медіарепрезентація, мелодрама
18 квітня 2016 року навколо серіалу «Не зарікайся» розгорнувся один з
найпотужніших в українському медіапросторі скандал. Формально причиною
стало поява у 66 серії персонажів з-за лінії фронту, які зневажливо
відгукуються про Україну і українців. Експертна комісія з питань
розповсюдження і демонстрування фільмів, яка більшістю голосів, що
належали фаховим діячам культури, проголосувала проти скасування
прокатного посвідчення серіалу, була розпущена волею чиновника – Голови
Державного агенства України з кіно Пилипом Ільєнком в спосіб, який
підкреслює впливовість і закоріненість соцмереж в сучасному
комунікаційному просторі, а саме через публікацію посту на приватному
екаунті у Facebook.
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Серіал продовжував демонструватися каналом «Україна», а Національна
рада з питань ТБ і радіомовлення винесла каналу попередження про
порушення телеканалом «Україна» окремих норм Закону «Про телебачення і
радіомовлення». Водночас регулятор звернувся до СБУ з проханням дати
оцінку серіалу на предмет наявності ознак кримінального правопорушення.
Разом з тим, у своєму рішенні Нацрада акцентувала увагу на важливості
соціальної відповідальності медіа під час АТО та рекомендувала каналу
«Україна» уникати показу телепродуктів, які можуть спричинити розкол
суспільства, розвалювання ворожнечі, образити почуття громадян.
Телесеріал «Не зарекайся» (заявлено 100 серій) створено продашенстудією «Front Сinema» на замовлення ТРК Україна ( Украина). Цей серіал є
один з перших телепродуктів ( до сих пір можна згадати лише «Гвардія»( р-р
О.Шапарев, виробництво телеканалу 2+2), який демонструється українським
телеканалом і події, які там відбуваються, переважно, стосуються новітньої
історії України ( 2014-2015 рр.). Авторська група на чолі з Тетяною Гнєдаш,
яка спеціалізується на виробництві мелодраматичних теледрам про жіночу
долю, зокрема таким часто теледемонстрованих, як «Доярка з Хацапетовки»,
«Попелюшка з прицепом», «Сташна красуня». «Катіне кохання» тощо.
Зазначимо, що ТРК Украина є одним з чемпіонів з невживання
української мови в телеефірі. То ж і в серіалі до 66 епізоду, лише один
епізодичний персонаж ( боєць АТО Тарасюк: про асоціації не будемо
говорити) розмовляє українською мовою. Лише в 1-2 серіях, коли йдеться
про блокпости ЗС України, на декілька секунд також лунають репліки
українською. Значна частина героїв – жителі Києва. Української не чути
нігде, ні на задньому фоні…
Головну героїню Людмилу, яку в 16 років «підставили» і засадили в
тюрьму за злочин, якиий вона не здійснбвала, «чекає справжній від війни на
Донбасі, зрада рідних людей, страшні таємниці, в які вона, ще дівчинкою,
мимоволі була втягнута. І довга дорога до єдиної в цьому світі рідній людині.
[8]. Тут любов і вбивства, підкинуті діти і зради, наркотики і щасливі
збагачення, дружба і розрахунок. Все це можна сказати про будь-який
мелодраматичний сюжет. Але автори «наблизили» його до дійсності: його
герої мають цілком сюжетно обумовлене регіональне походження: Крим,
Луганщина, Київ. Посеред них ми опізнаємо тих, кого неодноразово
зустрічали посеред своїх знайомих: підприємця – добровольця АТО,
волонтера, домогосподарку, яка намагається цимось допомогти бійцям,
внутрішньо-переміщених осіб. І тих, кого більшість не зустрічали: ватажків
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ЛНРівських і ДНРівських збройних угрупувань, рицарів «мутної водички»,
для бізнесу яких «война – мать родная».
Сценаристи та продюсери 100-серійного серіалу «закумуфлювали»
казкові історії кохань в ситуацію збройного конфлікту. Чи багато знайдеться
таких, кого не заторкнули події останніх років? Хто з нас не потягнеться до
пульту, щоб спостерігти з екрану, а що з нами було? А скільки карломних
поворотів сюжету за цим ще стоїть.
Вже два роки я спостерігаю, як українські інтелектуали, громадськість,
мої колеги, які були змушені виїхати з окупованих місцин Донецької,
Луганської областей та Криму, намагаються внести в «порядок денний»
українських медіа питання цих територій. Не маю за мету доторкнутися
новинних програм, але «програми про сучасність» створюють адептами
«журналістики відданості», де пропагандистські меседжі декодувуються в не
менш маніпулятивний спосіб, а сенсаційна складова в публіцистичних
«Українських сенсаціях» є основним оптичним прибором через який
моделюється дійсність.
Добре відомо, що серйозна і ґрунтовна інформація приваблює менші
аудиторії, аніж розважальні програми.
Поява персонажів із ЛНР\ДНР відбулася, не через публікації «Нового
времени» і «Українського тижня» які я постійно читаю саме тому, що статі
написані очевидцями «з-за стіни», а саме завдяки масовому телевізійному
продукту. Автори звернулися до симультанної дійсності, вивели, як героїв
серіалу представників різноорієнтованих груп українського населення. Ці
групи існують в дійсності і, кожна з них, кращому випадку, має власні в
цінності, або ж, в гіршому, - віру в політичні та соціальні міфи власної групи.
Як пояснити, що директорка ліцею, де вчаться головні героїні Світлана і
Богдана Матвієнки, після «силового візиту» їх родички Люди (головної
позитивної героїні) визнала їх статусність, а однокласники стали боятися, а
значить поважати… тощо. Які цінності тут «вшиті»?.
Російський вчений В. Курінний пише, що на кінець 1970-х в структурі
вільного часу 44% припадало на так званий «нерозподілений вільни й час».
Цей показник перевищував всі інші «корисні показники», як то «заняття з
дітьми», читання, перегляд спортивних програм і був аналогом
п’янства\сидіння на лавочці. Дослідник зазначає, що «антикультура»,
«беззмістовна» розтрата вільного часу домінувала в дозвіллєвих практиках
радянського населення [4, с. 33]. У 2011 р. соціологічна група «Рейтинг»
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методом особистого формалізованого інтерв’ю дослідила, що «найбільше
радості дорос-лим у віці понад 18 років надають родина (66 %), діти (53 %) та
друзі (41 %). До першої п’ятірки «Рейтингу радості» потрапили також гроші
(31 %) та перегляд телевізора (27 %). Останній як джерело радості
випередив роботу, перебування на природі, подорожі, музику, святкування
дня народження, дарування й отримання подарунків. Абсолютними лідерами
за відчуттям радості від перегляду телевізора стали мешканці Південного
регіону України» [3, с.268]. Отже,телеперегляд виступає чи не найбільше
джерело безкорисливої радості, чи не найрозповсюдженіший спосіб релаксу
в містах і селах, своєрідний перехідний стан між працею і сном.
Як відомо медіаповідомлення кодуються тим, хто відправляє сигнал і
декодовуються тим, хто його отримує, в данному випадку медіаспоживачем,
який бачить саме ті образи, які бажає і може прийняти.
Щодо серіалу розгорнулася дискусія, як в Україні, так і в Росії. До неї
доєдналися критики, громадські активісти, психологи, письменники. Автор
детально вивчила більшість публікацій і мусить константувати, що це
емоційна суперечка «непочутих», або ж як назвав свою статтю експерткритик Сергій Васильєв «страна грухих». Показово, що в Росії серіал
переважно визнали «антиросійським», а в Україні «антиукраїнським». Як
могла так статися з одним і тим же медіатекстом?
Наприклад, в соціальних мережах в закритій групі російських і
українських сценаристів телевізійних серіалів розгорнулася дуже показова
дискусія, яка зразу перейшла з професійної на політичну і адміністратор
змушений був закрити тему. Здавалося б професійна спільнота мусить
судити за законами жанру, але… Російський автор пише «Оскільки
заявлений жанр мелодрама, головною героїнею є баришня. Но.. соплива
історія набуває політичного і явно антиросійського контексту, коли події
«мила» розгортаються в 2014 році і… Героїня проводжає хлопця в так звану
зону АТО, тобто на війну. .. не дочекавшись кидається в саме пекло подій на
Донбасі. Росіяни, свідомо… адові ватники.. Кожне слово серіалу і дія серіалу
пропитана духом інформаційної війни. І в цьому сенсі Україна, як могла
приєдналася до антиросійської західної кампанії» [1 ].
Зовсім з іншої позиції виступають критики серіалу. Громадський
активіст, лідер групи «Відсіч» Сергій Оснач заявляє: «Мова про те, що в «Нє
зарєкайся» глядачам нахабно впихають тезу кремлівської пропаганди про
«гражданскую войну на Украине», а головних позитивних персонажів чітко й
недвозначно асоціюють з булгаківськими білогвардійцями, котрі зневажають
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українське, навіть воюючи на боці України. Як і білогвардійці Булгакова
постають ледь не головними захисниками Києва, аристократами,
професійними військовими, яким «селюки»-українці ледве не заважають
воювати, так і в «Нє зарєкайся» головні герої – носії російської культурної
традиції, вони домінують на Майдані й в АТО, а носії української мови й
української культурної традиції – як приший кобилі хвіст – лише кілька разів
потрапляють у кадр» [6].
Обидві наведених позиції виходять з того, що мелодраматичний жанр як
ніякий інший вміє «забиратися під шкіру», зумовлювати оптику трактування
подій та сюжетів. Мелодрама вважається найбільш поширеним жанром
масової культури, і, навіть побіжний погляд, на контент українського
телепоказу підтверджує цю тезу. У «Словнику літературознавчих термінів»
поняття «мелодраматизм» потрактовано як «вимушеність, неприродність
поведінки персонажів, характерів і ситуацій твору, непотрібний трагізм,
поєднання жахів, випадкових збігів обставин, перебільшення пристрастей,
драматичних ефектів тощо» [5, с. 205]. Мелодрама чітко демонструє зразки
вірної і невірної поведінки. Мелодраматизм є чуттєвий спосіб освоєння
дійсності, він домінує над раціональним мисленням і аналізом. Але автори і
особливо бурхлива реакція соціальних мереж декодує цей медіатекст (серіал
«Не зарєкайся») як документальний. Тоді як телесеріал не презентує
документальну дійсність, він і не претендує на це. Це виключно художня
реальність, як її вбачають творці.
Звернемося до визначення. «Репрезентація — процеси, які дозволяють
медіатексту означати, описувати, символізувати чи представляти реальні
і існуючі поза текстом об’єкти: людей, місця, події і ідеї. Термін також
може означати зв’язок між фактичними людьми, подіями і ідеями з одного
боку і медіаконтентом з іншим». [7, с. 133].
Збурення громадськості викликала пряма мова персонажів з ЛНР та
різних угрупувань про «укрів», «київську хунту» тощо. Але – це лише
«пряма мова» в вустах героїв серіалу – еленрівців. Погодьтесь, було б дивно,
якби вони лагідно відгукувалися про супротивну сторону. Йдеться виключно
про художню умовність. Зазначу, що і щодо персонажів із боку ЛНР,
Казацьких республик лунає з телекрану достатньо виразів з арсеналу «мови
ненависті». Ми прекрасно усвідомлюємо, що існуємо в ситуації збройного
конфлікту. І емоції настільки свіжі, що персонажі не усвідомлюються, як
люди «поза текстом», вони ніби не символізують, не представляють
реальність, для глядача вони є реальністю.Для достатньо значної частини
аудиторії патріотизм – центральна цінність в їх моделі світу. Новітня історія
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– метатекст, який формується саме зараз, але не можна цим «повіряти»
художню реальність.
Не можна сказати «цього нема», тому, що ми не хочемо про це нічого
чути… Себто, ми ніби не бажаємо визнати, що існують різні сторони
конфлікту. Один відомий театральний критик розповів історію, коли
фотографії українських фотографів не прийняв куратор виставки з Швейцарії
з тих причин, що там були лише люди Майдану. Опція патріотизму не
дозволяла нам бачити анти-Майдану, але він увиразнився лінією вогню.
Телевізійна новинна картинка продовжує демонструвати лише загрозу «з
того неіснуючого боку».
Тетяна Гнєдаш, авторка сценарію «Не зарекайся» зазначила, що коли 1,5
року тому задумувався серіал, автори думали, що вони бажають... це зробити
максимально чесно. Це безумовно маніпулятивний меседж, адже жанр до
якого вони звернулися, не передбачає документальності, він навспак
присмачує медіареальність непотрібним трагізмом, перебільшеними
пристрастями в образі буденності. Мелодрама, як незакононароджена донька
Мельпомени, ніби пародіює трагедію.
Люди «перекодовують» сигнали у відповідності до власної системи
світосприйняття і уподобань. І це світосприйняття формується потужними
силами медіа.
Розгублене і дезорієнтоване суспільство поділене на «наших» і «їхніх»,
на тих, які переживуть долар по 24 і тих, кого мучить ностальгія за часами,
коли по 8, як би там не гриміла зброя, та й антогонізм влади і плебсу, вже не
камуфлюється тогою патріотизму.
Мелодраматична традиція «освоєння дійсності» українським
телекраном несе не меньшу потенційну небезпеку, аніж відверті
маніпуляційні технології: тотальність спрощення, опримітивлення,
драматизації дегуманізують глядача, власне ракурсом, представлення
реальності.
Військовий конфлікт, в якому зараз перебуває Україна, розпочався в
медійному полі. Саме медіа спровокували ситуацію ігнорування цінностей
«інших», саме медіа зараз наполягають на одній «вірній» системі координтат.
Не серіал «Не зарікайся» призвів до розколу суспільства, а суспільство
поставило собі діагноз, де «тотальна глухота, безапеляційне небажання чути
одне одного, абсурдне прагнення одностайності, люта відмова будь-якому
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опонентові у праві мати власні погляди і своє розуміння гідності — і є, до
речі, той хмиз, з якого ще гарячіше розпалюється багаття війни». [2].
Можливості почути іншого, але і залишитися при власних переконаннях –
ось найголовніший інструмент медіа грамотної особистості.
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Аннотация. В статье исследуется общественно-политическая рецепция
телесериалу «Не зарекайся»
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Галина Дегтярьова
УЧАСТЬ У ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ РОБОТІ ЯК ЗАСІБ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ
ДІТЬМИ
Постановка проблеми. Нові тенденції в розвитку освіти України
обумовлені демократизацією держави, яка вимагає появи діяльних,
обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадян. Кожна
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дитина приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе, вона посвоєму неповторна. Здібності, які виявляє дитина, залежать від її психологофізіологічних особливостей, соціального оточення, сім’ї та школи. Вважаємо,
що будь-яка дитина є обдарованою, а робота з такими дітьми дозволяє
реалізувати право кожного на індивідуальність. Педагогові, незважаючи на
те, що ми багато говоримо про необхідність організації особистісно
орієнтованого навчання, непросто перебудувати систему навчання, щоб вона
враховувала потреби всіх учнів або вихованців, змінити своє ставлення до
«нестандартних» дітей, які прагнуть реалізувати свій творчий потенціал.
У законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», у Державній
національній програмі «Освіта. Україна XXI століття», Національній
доктрині розвитку освіти, Стратегії інноваційного розвитку України на 20102020 роки в умовах глобалізаційних змін, які є стратегічними державними
документами в галузі освіти, визначено завдання підготовки педагога,
здатного створити високоінтелектуальне середовище, сприятливе для
розвитку креативності молоді. Тому необхідно підготувати педагогічні кадри
до роботи з обдарованими дітьми, акцентуючи при цьому увагу на тому, що
робота з ними під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого
предмета вчителям, вихователям і вимагає належної змістової наповненості
занять, зорієнтованості на новизну інформації та види пошукової,
аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. Педагогу слід пам’ятати, що в
традиційний механізм підготовки та проведення уроку потрібно вносити
істотні зміни, тому доречно використовувати на уроках, заняттях і групові, і
індивідуальні форми роботи, а в позаурочний час – факультативи, гуртки,
спецкурси. Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань,
умінь і навичок, проектна діяльність, спрямована на створення власних
продуктів і вираження власного Я.
Навчитися цьому педагоги можуть у межах участі в дослідноекспериментальній роботи з різних проблем, наприклад, такої регіональної
Програми проведення дослідно-експериментальної роботи (ДЕР) на базі
дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів на 20132018 роки за темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в
систему роботи навчальних закладів Харківської області», затвердженої
рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації від 6 вересня 2013 року «Про стан
експериментальної діяльності навчальних закладів Харківської області».
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Мета статті – показати можливості регіональної програми дослідноекспериментальної роботи в Харківській області з реалізацій завдань
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні для розвитку творчих
здібностей дітей і створення умов для їх самореалізації.
Виклад основного матеріалу. Предметом дослідження регіональної
ДЕР «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи
навчальних закладів Харківської області» стала модель організації
дошкільної, позашкільної та шкільної медіаосвіти і модель її кадрового
забезпечення в системі післядипломної педагогічної освіти; а метою –
експериментальне впровадження та дослідження медіаосвітніх інноваційних
технологій у навчально-виховному процесі дошкільних, позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що послідовне
впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес за розробленими
моделями дасть змогу сформувати у вихованців і учнів:
– медіаімунітет
як
спроможність
протистояти
агресивному
медіасередовищу та зберігати відчуття психологічного благополуччя при
споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати
потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від
потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих
впливів у мережі Інтернет, а також в інших системах медіа;
– рефлексію та критичне мислення як психологічні механізми, які
забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного
орієнтування в медіапросторі й осмислення власних медіапотреб,
адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її
повноцінного та критичного тлумачення з урахуванням особливостей
сприймання мови різних медіа, культури спілкування у віртуальних
спільнотах і соціальних мережах;
– здатність до медіатворчості для компетентного і здорового
особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення
якості міжособової комунікації та приязності соціального середовища,
мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах;
– спеціалізовані аспекти медіакультури: візуальну медіакультуру
(сприймання кіно, телебачення), культуру комунікативної поведінки в
Інтернеті, музичну медіакультуру, розвинені естетичні смаки щодо форм
мистецтва, опосередкованих мас-медіа та сучасних напрямів медіаарту тощо.
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дітей
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Щоб педагоги краще розуміли, як заохотити дітей до медіатворчості, їм
необхідно пояснити, що важливою характеристикою особистості, за
свідченням психологів, є здібності (обдарування, талант; природні нахили),
вони не купуються людиною в готовому вигляді, а формуються протягом
життя і діяльності. Тому, враховуючи потребу суспільства у розвитку
творчих здібностей дітей, не слід забувати, що важлива педагогічна
орієнтація на створення умов, які б сприяли творчої діяльності, і що сам
учитель повинен бути творчим, щоб навчальний процес був цікавим,
різнобічним і результативним. Проте більшість педагогів є медіа
неграмотними, тому ми маємо дати необхідні знання через навчання на
фахових спецкурсах, семінари-тренінги, семінари-практикуми, тощо.
Саме для підготовки медіапедагогів у Харківській академії неперервної
освіти у межах реалізації вищеназваної програми ДЕР 2012 року було
розроблено Програму 36 годинного фахового спецкурсу для педагогічних
працівників позашкільних, дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів «Формування медіаграмотності педагогів» (автор-укладач
Дегтярьова Г.А.), а також авторським колективом викладачів Харківської
академії неперервної освіти, Харківської державної академії культури,
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна підготовлено
для слухачів спецкурсу науково-методичний посібник, який рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для
організаторів та викладачів післядипломної педагогічної освіти, слухачів
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і методистів
системи післядипломної педагогічної освіти (лист № 1/11-17899 від
11.11.2014 р.).
На заняттях акцентується увага на тому, що медіаосвіта дозволяє
розвивати творчі здібності дітей. У ході занять слухачів знайомлять із
завданнями, які сприяють розвитку креативності, критичного мислення в
учнів (вихованців) і завдяки яким дитина може реалізувати своє бачення
проблеми.
Творчі здібності варто розвивати поступово. Так, в дитячому садочку
доречно використати освітні можливості звукозапису: вміння слухати і
виокремлювати із пропонованого на занятті звукозапису необхідну мовну
(або текстову) інформацію; вміння співвідносити мовну інформацію зі
знаково-символьною системою, яка використовується на заняттях грамоти;
339

художній звукозапис – джерело інформаційних умінь дітей при
переказуванні, розвиток інформаційної культури вихованців через
звукозапис малих форм словесного фольклору на етапі навчання грамоті;
вміння визначати за запропонованою музичною інформацією зміст
досліджуваних тем і текстів на заняттях художньої літератури; словесне
ілюстрування музичних записів; навчання озвучуванню екранних творів,
добір музичного супроводу, що відповідає сюжету (слайдів, мультфільмів).
Старшокласникам можна запропонувати моделюючу вправу: «Ви – режисер
фільму, який буде зніматися за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева
сім’я». Доберіть акторів на головні ролі. Свій вибір аргументуйте». Або
учням можна запропонувати за віршем або оповіданням створити
мультфільм, відеокліп, комікс, постер до твору, його рекламу, а також
порівняти художній твір і його екранізацію...
Як ми зазначали вище, навчати педагогів можна на різноманітних
практичних семінарах. Так, в межах регіональної програми ДЕР «Науковометодичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної
роботи закладів освіти Харківської області» на 2013 – 2018 роки було
проведено цілу низку семінарів, наприклад:
- «Основи медіаосвіти: аудіовізуальна культура», на якому були
висвітлені основи створення анімаційного фільму, технологія його зйомки й
монтажу, особливості створення анімаційної студії в школі, учасники мали
можливість самі попрацювати над створенням мультфільмів у техніці
перекладки і пластилінової анімації;
- «Як створити сучасну шкільну газету», на котом дізналися, як
створюється газета і сайт, якими мають бути ключові тематичні напрями
шкільних медіа, як організовується виробництво медіа, як розповісти історію
в газеті і на сайті, як відбувається планування номера шкільної газети, як
писати для сайту і чим відрізняються матеріали в друкованих та онлайнмедіа, як створювати історії для шкільної газети і сайту та інші), завдяки
яким в школах були створені власні ЗМІ (шкільні газети, журнали, сайти,
блоги).
Отримані знання педагоги змогли донести до дітей, які, зацікавившись
створенням анімації або шкільного медіа, отримали можливість для
розкриття свого творчого потенціалу. Так, у ДНЗ № 280 м. Харкова з’явилася
своя кіностудія «Карапуз» і побачив світ невеличкий ролик «Бути природі
сином», створений спільними зусиллями педагогів і вихованців; Д. Рибіна,
учениця ХГ № 14, під керівництвом Ю.О. Рибної, учителя інформатики,
випустила мультфільм «Чудеса природи», до якого самостійно написала
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сценарій і створила малюнки; цей мультфільм став дипломантом
міжнародного дитячого кінофестивалю «Дитятко». Завідувач ДНЗ № 280
м. Харкова О.С. Качура внесла корективи в змістове наповнення сайту свого
навчального закладу (http://dnz280.klasna.com/), а вчителі Харківської гімназії
№ 14 Харківської міської ради Ю.О. Рибіна і Т.Л. Челомбітько, урахувавши
поради фахівця, змінили формат шкільного видання з журналу на газету: так
з’явилась «14-ая паралель». Вихованці ДНЗ № 74 м. Харкова під
керівництвом завідувача І.В. Іржавської навчилися створювати корисну
рекламу.
Підвищення рівня медіаграмотності педагогів дозволяє надати фахову
допомогу і нові знання старшокласникам при написанні ними наукових робіт
для участі в конкурсі-захисті в Малій академії наук (наприклад, робота
учениці ХСШ № 16 Є. Прорвіної «Концепція молодіжного Інтернетвидання» посіла І місце на районному та обласному етапах конкурсу за
напрямом «Журналістика»).
Ще цікавою формою роботи, яка сприяє розкриттю творчого потенціалу,
є проведення спільних семінарів-тренінгів для вчителів та учнів. У серпні
минулого року вперше в м Буча Київської обл. під егідою Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інституту соціальної
та політичної психології НАН України, Академії української преси був
проведений такий міжнародний семінар-тренінг «Медіаосвіта: практичні
моделі», де дорослі і діти спільно працювали над створенням шкільної та
міської газет («12 балів» і«Проспект»), блогів («Бучанський парк. Що треба
знати туристам»: http://buchapark.blogspot.com/, «Чи можна довіряти медіа?»:
http://stopwrong.blogspot.com/, «Україна і Білорусія: під одним небом»:
http://friendship-of-nations.blogspot.com/). Така робота дозволила дітям
розкритися, виявити креативність і лідерські здібності, навчитися працювати
в команді. У цьому семінарі взяла участь і делегація Харківщини (Дегтярьова
Г.А., науковий керівник регіональної Програми ДЕР; Челомбітько Т.Л.,
учитель світової літератури Харківської гімназії № 14 Харківської міської
ради Харківської області та одинадцятикласниці цієї ж гімназії А. Басова,
А. Чечіль; учитель української мови та літератури Зміївського ліцею № 1
ім. З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області
Л.Б. Шамрай та її учні: одинадцятикласники О. Громаков, А. Немченко,
В. Попова).
У листопаді 2014 року у м. Києві протягом 10 днів з метою обміну
досвідом та ознайомленням із міжнародними тенденціями впровадження
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медіаосвіти в навчальних закладах було проведено Другий Міжнародний
тренінг-семінар «Медіаосвіта: практичні моделі», учасниками якого стали
А. Басова, А. Чечіль, учениці 11-А класу Харківської гімназії № 14
Харківської міської ради; А. Немченко, В. Попова, учениці 11-А та 11-Б
класів Зміївського ліцею № 1 ім. З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради
Харківської області, Л.Б. Шамрай, учитель української мови та літератури
цього ж ліцею, які успішно пройшли курс навчання під час Першого
Міжнародного тренінг-семінару (10-15.08.2014) у м. Буча Київської обл. і
були відзначені міжнародною відбірковою комісією, до складу якої входили
представники Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України, Академії української преси та Посольства Данії в Україні.
Юнкорівська редакція медіашколи #FreedomUkraine, до складу якої ввійшло
14 підлітків-журналістів із усіх куточків України, працювала над першими
двома випусками молодіжної газети «Твій вибір». Десять днів вони провели в
Музеї Свободи / Музеї Майдану, аби увічнити пам’ять про Революцію
Гідності й переосмислити поняття «СВОБОДА». Поспілкувалися з його
відвідувачами. Зустрілися з митцями та журналістами. Відвідали майстеркласи А. Сайчука, Н. Соколенко (журналістів громадського ТВ), В. Кіпіані
(журналіста, керівника онлайн-проектів «Владометр», «Історична правда»),
В. Різуна (директора інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка),
Ю. Рибачука (редактора відділу «Культура» тижневика «Комментарии»).
Юнкорівці брали інтерв’ю у Мустафи Наєма (журналіста, а нині політика,
депутата Верховної ради України), О. Бакланової (співвласниці корпорації
pro.mova, автора концепції Музею Свободи / Музею Майдану),
М. Дмитренка (літературознавця, етнографа Національної академії наук
України), Її Високоповажності Мерете Юль (Надзвичайного та
Повноважного Посла Королівства Данія в Україні, Грузії та Вірменії),
В. Тихого (режисера фільму «Наша Надія» про Н. Савченко), Ю. Артеменка
(голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення).
Відбулася незабутня зустріч із Мартіном Лідегором, міністром закордонних
справ Данії, який завітав до України 10 листопада всього на 4 години. Пресконференція Голови МЗС Данії тривала більше години, а потім він спільно з
юнкорами на Хрещатику розповсюджував другий номер газети «Твій вибір»,
2 примірники якої разом із листом від юнкорівців передав Президентові
України П. Порошенку. Зі змістом газети можна ознайомитися за посиланням:
http://www.aup.com.ua/ml/Tvoy_vybor_1.pdf,
http://www.aup.com.ua/ml/Tvoy_vybor_2.pdf. Участь у такому семінарі дозволила
старшокласникам розкрити свої творчі здібності і, що дуже важливо,
визначитися з подальшим життєвим вибором.
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Зрозуміло, що цими формами роботи не слід обмежуватися для розвитку
медіатворчості дітей і молоді.
Висновок. Участь педагогів Харківської області в реалізації регіональної
програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні
засади впровадження медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів
Харківської області» сприяє створенню умов для впровадження освітніх
інновацій у навчально-виховний процес, що у свою чергу сприяє
формуванню у вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів
загальноосвітніх навчальних закладів медіакультури, готовності до
ефективної взаємодії з сучасним інформаційним середовищем і розвитку
творчих здібностей.

Христина Дзюбинська, Олеся Смолінська
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ
ПОЗААВДИТОРНОЇ РОБОТИ
У статті висвітлено проблему оновлення змісту позаавдиторної роботи зі
студентами вищих навчальних закладів для формування у них додаткових
компетентностей, до числа яких входить і медіаграмотність. Вирішується
проблема актуалізації та застосовності принципів медіаграмотності щодо
наукової інформації, що міститься у наукових повідомленнях різної форми
(монографіях, дисертаціях, статтях, доповідях, авторефератах тощо), на
паперових чи цифрових носіях.
Ключові слова: вища освіта, позаавдиторна робота, медіаграмотність,
принципи медіаграмотності, наукове повідомлення.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Зміни у вищій освіті, що набирають обертів, як і
реорганізація наукової та науково-технічної діяльності в Україні, насамперед
спрямовані на якісні перетворення процесу генерування і трансляції наукової
інформації. Перед сучасним викладачем, науковцем, як і виробником,
бізнесменом, постають питання одного плану: як оволодіти інформацією та
як її поширити. Традиційні способи, зокрема безпосередні чи опосередковані
паперовими носіями комунікації, здатні забезпечити підтримку щораз
меншої кількості необхідних інформаційно-комунікаційних потоків.
Ситуація поглиблюється ще й за рахунок їх подрібнення, отже, й утруднення
процесів генералізації, концептуалізації, які, водночас, втрачають свій
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випереджувально-прогностичний характер. Сучасні концепції радше
констатують та узагальнюють дійсний стан певного процесу, фіксуючи
напрям розростання його сутнісних фактів, надаючи йому реальних обрисів,
ніж формують візію його майбутнього розвитку. Особливо це стосується
соціально-гуманітарних, економічних, політичних процесів, отже й наук,
проте не оминає інших галузей знань.
Складність управління інформаційно-комунікаційними потоками,
орієнтування в них співзвучна зі складністю оперування великою кількістю
наукових фактів, тому медіаграмотність, крім своєї первинної вагомості, в
умовах освітнього процесу у вищому навчальному закладі проектується ще й
на викладацьку та студентську наукову діяльність, в тому числі й на
академічну чесність. Це й зумовило написання статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано
розв’язання цієї проблеми, виділення невирішених частин загальної
проблеми. Дискусія медіаграмотності в українському соціальному просторі,
тим більше – в освітньому, порівняно недавня, натомість за кордоном вона
активно розвивається зі середини 80-их років ХХ століття. Протягом цього
періоду різними дослідниками виокремлювалися різні принципи, що ведуть
до розвитку медіаграмотності: від п’яти, сформульованих у Канаді в 1987
році, до яких повертається у своїй, визнаній однією з кращих у 2014 році,
тематичній публікації S. Goodman [6], шести, на які опирається Національна
асоціація медіаосвіти США [7], восьми принципів J. Pungente, взятих до
уваги українськими авторами підручника з медіаосвіти та медіаграмотності
[3, 11-12], і B. Duncan, на які посилаються M. N.Yildiz та J. Keengwe у своєму
посібнику [8]. Вищеперелічені автори у своїх працях розглядають низку
питань, у тому числі технології конструкції та деконструкції медіатекстів у
напрямі зміни їх впливовості [3], підвищення соціальної компетентності у
медіапросторі [6], зв’язку з розвитком педагогічних технологій [8].
Вітчизняною педагогічною наукою вже розпочатий пошук точок дотику
медіаосвіти і професійної підготовки, зокрема застосування медіаосвітніх
технологій [1] та формування медіаграмотності майбутніх соціальних
педагогів [2], проте дослідження проблематики медіаграмотності як
невід’ємного органічного елемента вищої освіти не провадяться. Почасти це
зумовлено відсутністю цієї тематики в культурно-освітньому просторі
сучасної вищої освіти, оскільки закордонна дослідницька практика
передбачає наявність певного рівня медіаграмотності у здобувачів вищої
освіти, тоді як українські реалії є дещо іншими. Крім того, існує суперечність
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у розумінні медіаграмотності щодо ЗМІ та щодо поширюваної наукової
інформації.
Постановка завдань дослідження. Виходячи зі ступеня дослідженості
цієї теми, а також з її актуальності, вважаємо за необхідне виокремити такі її
елементи: медіаграмотність як одна з компетентностей сучасного фахівця,
підвищення медіаграмотності як передумова ефективної науководослідницької діяльності студентів, новий зміст позаавдиторної роботи
студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Розробка цієї тематики є достатньо
складною, оскільки невирішеними залишаються чимало дослідницьких
проблем, насамперед – проблема доречності застосування терміну
«медіаграмотність» щодо здатності знаходити, аналізувати, оцінювати
тексти, що містять науковий контент. Аргументами «за» такий підхід можуть
бути, наприклад, стрімкий розвиток електронних наукових видань,
активізація боротьби за подолання інформаційної монополії т.зв.
«авторитетних» видань, в т.ч. й у контексті опору змінам; у філософському
контексті – різноманітність і калейдоскопічність предметів досліджень та ін.
Аргументами «проти» – опозиційні щодо перелічених, зокрема необхідність
охорони авторського права, підвищення вагомості одних публікацій щодо
інших. Ще одним із аргументів є необхідність збереження єдиної наукової
картини світу як проблема світоглядно-філософського рівня.
Попри достатню контраргументованість, все ж, вважаємо доцільним
вживати термін «медіаграмотність» щодо здатності орієнтуватися та
оцінювати інформацію наукового змісту. Зараз на порядку денному
актуалізується проблема «фільтрування» інформації та її класифікації, що,
своєю чергою, потребує розв’язання насамперед завдяки вибору відповідного
засобу, причому вище ми зазначили, що такий засіб, як селекція наукової
інформації через селекцію засобів її поширення, має певні недоліки. Беручи
до уваги загальні тенденції розвитку сучасного суспільства, можна
спрогнозувати, що проблема «фільтрування» та класифікації інформації
вирішуватиметься на особистісно-груповому рівні. У цьому випадку
медіаграмотність із засобу перетворюється на компетенцію, яка визначатиме
здатність (незалежно від рівня узагальнення) долучатися та функціонувати в
певному інформаційному, в т.ч. інформаційно-професійному, просторі, що
характеризуватиметься
індивідуалізованими
ознаками.
Отже,
медіаграмотність
є
зв’язковою
ланкою
між
соціальними
та
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вузькопрофесійними компетентностями, а в перспективі може й поєднати їх
у собі, хоча, ймовірно, доти вона вже називатиметься по-іншому.
Повертаючись безпосередньо до висвітлення теми, зазначимо, що
формування та розвиток медіаграмотності є одним із важливих завдань, які
слід реалізувати в освітньому процесі вищого навчального закладу. Найбільш
вдалими педагогічними обставинами для реалізації цього завдання є
позаавдиторна робота, зокрема – діяльність студентського наукового гуртка.
Суттєвим змістом, що заслуговує на вивчення, є, насамперед, обговорення
ключових позицій медіаграмотності. Зроблений вище аналіз, фіксує різну
кількість цих принципів, проте у своїй роботі ми звернемося до первинних
п’яти і, слідом за S. Goodman [6], переглянемо їх зміст щодо наукових
повідомлень (незалежно від змісту, обсягу та джерела їх походження).
Отже, перефразовуючи перший із принципів, «всі наукові повідомлення
сконструйовані». Специфіка науки полягає в тому, що вона повинна
оперувати об’єктивними фактами. Як і в медіа, основну відповідальність за
зміст контенту несе той, хто його поширює. Тут важливим для обговорення зі
студентами є тема того, яким чином вчені підтверджують об’єктивність
власних досліджень, ширину охопності теми (наприклад, вузькофахова,
спеціалізована), ступінь суспільної зацікавленості в її розробці.
«Наукові повідомлення формують наше сприйняття реальності».
Особливої уваги в дискусії щодо цього принципу заслуговує з’ясування, поперше, змісту поняття Homo informaticus, по-друге, освітніх механізмів,
завдяки яким надбання науки стає надбанням свідомості.
«Різні аудиторії розуміють одні й ті ж наукові повідомлення порізному». Власний досвід таких обговорень зі студентами засвідчує, що
найбільш ефективним для формування розуміння цього принципу є прийом
поточного контролю того, що, на певному етапі заняття, їм запам’яталося
найбільше (проводиться міні-експрес-опитування). Потім можна обговорити
спільний досвід, сформувавши за допомогою мозкового штурму різні
пояснення однієї й тієї ж події. Щодо власне наукового повідомлення, то
студенти повинні зрозуміти, що, як і вони, вчені, досліджуючи певну наукову
тематику, не можуть повністю ізолюватися від власного життєвого досвіду,
який, щонайменше, впливає на вибір теми, розстановку акцентів, спосіб
формування висновків тощо. Через це в науці не слід остерігатися
розробляти одну тему, тому поширена колективна наукова співпраця, адже
завдяки такій інтелектуальній кооперації формується принципово новий
інтелектуальний продукт, збагачений індивідуальним досвідом низки
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дослідників. У зв’язку із цим вважаємо хибною практику централізованої (в
масштабах держави) координації тем наукових, зокрема дисертаційних,
досліджень.
«Наукові меседжі зазнають комерційних втручань». Це положення щодо
української науки не надто дієве в силу обмеженості фінансування, проте
його можна тлумачити і в іншому сенсі: на якість наукового повідомлення
впливають традиції наукових шкіл, спосіб розв’язання проблеми
інтелектуальної власності, редакційна політика видань.
«Всі наукові повідомлення є носіями певних цінностей». Попри
достатню суперечливість, це твердження випливає з попередніх, крім того, в
кожній науковій спільноті є власні уявлення про доцільність розробки певної
наукової тематики, а ще – кожне з наукових повідомлень проходить крізь
сито самоцензури дослідника. Завдяки цьому відбувається специфічне
відсіювання одних ідей та просування інших, при цьому мотиви можуть бути
не лише науковими, а й кон’юнктурними чи мати соціальний характер.
Сучасний науковий світ захоплений пошуком нових і найновіших технічних
чи технологічних здобутків, що цілком закономірно, проте всі розуміють, що
реальність творить людина, ніби «викреслюючи» небажане. Тому питання
«що і чому відсіяв цей дослідник, вирішуючи певну наукову проблему»,
залишається відкритим. Хорошим прикладом для студентів є історія
«випадкових» і «забутих» винаходів, відкриттів.
В цілому, вивчення перелічених засад, спрямованих на формування та
розвиток медіаграмотності, прямо не переслідує мети переходу на суттєво
вищий рівень власне медіаграмотності. Скоріше, це озброєння студента,
майбутнього науковця, бізнесмена, працівника чи власника виробництва,
засобами, з допомогою яких йому буде легше орієнтуватися в інформаційно
перенасиченому просторі. З цього приводу D. Gillmor [5] сформулював
принципи нової медіаграмотності для журналістики, виділивши принципи
медіаспоживання та медіатворчості. Безперечно, ці твердження ближчі до
принципів сучасної журналістики, проте їх не варто ігнорувати в роботі над
науковими публікаціями, оскільки вони можуть бути прийняті як особисті
установки, отже, впливатимуть на формування мотивації, точки зору
дослідника, визначатимуть ступінь його наукової активності та ефективності.
Виходячи з цього, вважаємо, що їх теж варто обговорити з учасниками
студентського наукового гуртка як передумови до їх власних історій успіху.
Одним із застосованих педагогічних прийомів була зміна статусу цих
положень із принципів на мотиваційні гасла, при цьому їх граматично
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переоформили на висловлювання від першої особи. Власний досвід
засвідчує, що освітня, в тому числі й наукова, активність студентів
підвищується щойно вони пристають на сформульовані D. Gillmor [5] умови.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Підсумовуючи написане, зазначимо, що проблема медіаграмотності є
актуальною для вищої освіти в Україні, оскільки, крім власних прямих
змістів, як-от навички аналізувати й оцінювати медіа, вона включає також
ширшу філософсько-освітню проблему посередництва в системі
«інформація-особистість-інформація».
Понад
те,
вважаємо,
що
медіаграмотність, в перспективі, розвиватиметься до окремої компетентності,
що буде тісно пов’язано із розвитком академічної чесності. Через це пошук
шляхів реалізації освітньо-наукових університетських програм повинен
також включати і розробку низки заходів із підвищення медіаграмотності як
студентів, так і викладачів, відповідно, здійснення освітніх досліджень з цієї
тематики.
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В статье изучается проблема обновления содержания внеаудиторной
работы со студентами высших учебных заведений с целью формирования у
них дополнительных компетентностей, в число которых входит и
медиаграмотность. Решается проблема актуализации и применимости
принципов медиаграмотности к научной информации, подаваемой в разных
формах (монографиях, диссертациях, статьях, докладах, авторефератах и
т.п.), на бумажных или цифровых носителях.
Ключевые слова: высшее образование, внеаудиторная работа,
медиаграмотность, принципы медиаграмотности, научное сообщение.
In the paper the problem of updating the content of extracurricular work with
students of higher educational institutions in order to create them additional
competencies, which include medialiteracy. We solve the problem of updating and
applicability of the principles of medialiteracy to scientific information supplied in
different forms (monographs, theses, articles, reports, abstracts etc.) on paper or
digital carriers.
Keywords: higher education, extracurricular
medialiteracy principles, scientific report.

work,
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Тетяна Євтухова

РЕКЛАМА ЯК АГЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Стаття присвячена актуальній у педагогічному, психологічному,
культурологічному та соціальному середовищі проблемі впливу телебачення,
зокрема реклами, на розвиток і формування особистості дитини, на процес іі
соціалізації. Висвітлено негативний вплив недоброякісної реклами на дітей
дошкільного й молодшого шкільного віку.
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Ключові слова: засоби масової інформації, телебачення, реклама,
соціалізація, особистість.

Інформаційна галузь, і зокрема телебачення, як свідчать події останніх
років, стає дедалі визначальнішою у функціонуванні найважливіших сфер
життя суспільства. Телебачення впевнено ввійшло у повсякденні соціальні
практики мільйонів людей. Наразі переглядання телевізійних програм в житті
сучасної людини посіло одне з провідних місць серед основних форм
комунікації. Зміни в комунікативній діяльності викликали низку
трансформацій у трансляції соціального досвіду, і телебачення як мезофактор
почало значно впливати на результат соціалізації особистості [5].
Натомість стрімкий розвиток медіа розглядається педагогами,
психологами, соціологами та культурологами не лише як суспільне благо.
Здебільшого це викликає занепокоєння, адже засоби масової інформації і
насамперед телебачення – один із тих соціальних інститутів, що
характеризуються некерованим стихійним впливом на становлення і розвиток
особистості. Особливо коли йдеться про дитину, її соціальний та духовний
розвиток. Відтоді педагогам слід негайно вирішувати надзвичайно актуальну
проблему – проблему впливу засобів масової інформації на розвиток і
формування особистості. Проблема більш загострюється, коли це стосується
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, адже саме у цей період
формуються психічні новоутворення, завдяки чому діти виходять на новий
рівень пізнання світу, відкривають нові власні можливості і перспективи. Цей
період – «етап інтенсивного соціального розвитку психіки, її основних
підструктур» [3; 4].
Сучасні науковці відзначають, що інтенсивна інформатизація суспільства
кардинально перебудовує простір дитинства, оскільки дорослішання і
соціалізація дітей відбуваються у сфері впливу неприродної для дитячого віку
інформації [1].
Занепокоєння вчених викликає реклама, яка давно, від 90-их років
минулого століття, стала невід’ємним атрибутом сучасної дійсності. І, хоча
пряме її призначення – стимулювати попит або ж ідеї (відповідно комерційна
та політична й соціальна реклама), можна з упевненістю констатувати, що на
сьогодні реклама здатна формувати не лише потреби, але ж вона навіює
соціальні стереотипи, моделі поведінки, тим самим соціалізує особистість.
Реклама у своєму сьогоднішньому вигляді стає одним із могутніх агентів
соціалізації.
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Аналіз наукової літератури доводить, що наразі триває новий етап
розширення та зміцнення позицій засобів масової інформації і, перш за все,
телебачення. Це стає об’єктом пильної уваги науковців психологопедагогічного напрямку (І. Бех, Н. Бондаровська, О. Квашук, О. Козлюк, Л.
Масол, А. Мудрик, О. Невмержицька, Д. Попова, С. Семчук, С. Харченко, С.
Шандрук), філологів (М. Андрющенко, Л. Городенко, К. Кошак, І. Пенчук, Н.
Темех), політологів (В. Зінчук, А. Костирєв), культурологів (Є. Субота, Ю.
Усенко) та ін. щодо розкриття ролі засобів масової інформації, і зокрема
телебачення як одного з найефективніших засобів масової комунікації у
процесі соціалізації особистості.
Психіка особистості дитині, яка розвивається й формується, є вкрай
чутливою до будь-яких впливів ззовні, й отже науковців та практиків не може
не тривожити можливий деструктивний вплив на цей процес засобів масової
інформації. Отже, у статті маємо спробу визначити насамперед негативний для
розвитку і формування особистості вплив неякісної реклами.
Телебачення бере активну участь у формуванні та розвитку особистості.
Воно є соціальним інститутом, що має величезний вплив на духовне
вдосконалення глядацької аудиторії. Широко відомі основні його функції,
серед яких:
- комунікативна (функція спілкування);
- ідеологічна, пов’язана з прагненням впливу на світоглядні основи та
ціннісні орієнтації молодої аудиторії на їх свідомість, ідеали, мотивацію
поведінки тощо;
- культуро-освітня (трансляція у суспільстві культурних цінностей,
виховання на зразках загальнолюдської культури, а відтак, сприяння
індивідуальному розвитку);
- рекламно-довідкова, спрямована на задоволення практично-утилітарних
потреб особистості;
- рекреативна, пов’язана зі світом розваг, зняття напруження, отримання
задоволення [2].
Сьогодення ставить педагогів перед необхідністю вирішувати
надзвичайно актуальну проблему – проблему впливу засобів масової
інформації, і зокрема телебачення, на процес соціалізації особистості.
Соціалізацією називають процес розвитку людини у взаємодії її з навколишнім
світом. Педагогічна наука досліджує сутність соціалізації щодо соціально
контролюючої її частини – виховання, вивчає суспільство як соціальне
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середовище, виявляє його виховні можливості для пошуку шляхів і способів
використання й посилення позитивного впливу на людину та нівелювання,
корекції, компенсації негативного впливу [6]. Засоби масової інформації
відносяться до мезофакторів, які серед факторів соціалізації людини посідають
середнє, проміжне місце. Натомість результати їхнього впливу на формування
особистості, особливо на підростаюче покоління, інколи проміжними назвати
не можна.
Телебачення дедалі все більше захоплює вільний час людини будь-якого
віку. У домівках ми почасту бачимо два, три, а то й більше телевізійних
приймачів, які купують через те, що кожен член сім’ї має власні
телеуподобання. І можливо це не викликало би тривогу в науковців, якби
телепродукт, що його вживають кожного дня, був якісним і позитивним. На
жаль, це не завжди так.
Із формуванням ринкових відносин в Україні телебачення пішло шляхом
комерціалізації. Реклама стала одним із найголовніших засобів у цьому
процесі і є частиною масової культури. Для дитини вона нібито
демонстраційний матеріал, світ ідей і цінностей, адже в ній ідеться не тільки
про товар, реклама висвітлює типові ситуації соціальної взаємодії. Як агент
соціалізації вона адаптує людину до нових соціальних ролей, способів
регуляції поведінки за різноманітних обставин.
Свідомість дитини поступово накопичує штампи та стереотипи такими,
якими вони відтворюються у мас-медіа. Реклама, що містить оціночну
інформацію і схеми відтворення побутових ситуацій, формує модель поведінки,
задаючи соціокультурні стереотипи.

Вивчаючи роль реклами у становленні особистості дитини дошкільного
віку С. Семчук акцентує увагу, що діти – найбільш позитивно налаштований
споживач реклами. Вони сприймають рекламу як один із видів мультфільмів.
Їх цікавить сюжет, короткий та простий, на них впливають яскраві кольорові
та гучні звуки [8].
Реклама виконує завдання з просування окремих особливостей, виробів,
ідей або стереотипів поведінки, які можуть як позитивно, так і негативно
впливати на свідомість, психіку та здоров’я дітей дошкільного віку. Завдяки
своїм величезним можливостям зацікавити молоде покоління реклама створює
передумови виникнення споживчих мотивів у дітей:
- утилітарні мотиви пов’язують з безпосереднім задоволенням потреб,
одержанням задоволення й навіть насолоди. Діти 5 – 7 років бажають
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задоволення своєї фізіологічної потреби голоду: просто, швидко, смачно.
Звідси їхня зацікавленість різними батончиками, насамперед, шоколадними,
чіпсами, гамбургерами і, як наслідок, споживання такої продукції призводить
до негативних наслідків: зайвої ваги аж до ожиріння, проблем із внутрішніми
органами;
- естетичні мотиви пов’язують із зовнішнім виглядом товару.
Привабливість форми, оригінальність кольорового вирішення важливі для
дітей дошкільного віку;
- мотиви престижу пов’язані з приналежністю споживачів до тієї чи іншої
соціальної групи. Сучасні діти наслідують ті соціальні групи, до яких належать
їхні батьки, але й серед них формуються й свої соціальні групи. Крім того,
реклама формує у свідомості дітей певні образи модних, престижних героїв, із
якими діти себе ідентифікують;
- мотив досягнення уподібнення, притаманний дітям із молодшого
дошкільного віку, тісно пов’язаний із прагненням ідентифікувати себе з
відомим актором чи спортсменом, який рекламує товар, бажає наслідувати
успішного батька чи матір. Кумиром може бути й літературний чи
телевізійний персонаж, герой рекламного ролика [2].
Отже, реклама досягла величезного розмаху і стала одним з основних
засобів стимуляції споживання. Вона не тільки формує споживчі потреби, а й
певним чином впливає на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
Реклама виконує роль механізму переконання, впливає на цінності та спосіб
життя, і цей вплив має як позитивні, так і негативні аспекти. Реклама створює
в дітей штучні потреби, зайві або навіть шкідливі. Інформаційне навантаження
реклами здебільшого зводиться до мінімуму на користь маніпулюванню
емоційними й підсвідомими чинниками. Вона націлює дитину на реалізацію
первинних вітальних цінностей, пов’язаних із задоволенням потреб, або
прагнення до соціального престижу через придбання певного предметного
втілення. Як зазначають культурологи, реклама стверджує повагу до
матеріального продукту як повноцінного замінника духовного, уявлення про
матеріальне багатство й розширення споживання як кінцевої мети людського
буття. Вона є також невичерпним постачальником зразків стилів життя,
передусім для підростаючої генерації [8].
Безумовно, десятки вітчизняних та зарубіжних телеканалів щоденно
пропонують телеглядачам рекламу, що її можна по праву вважати якісним
телепродуктом. Заслуговують на увагу окремі рекламні соціальні ролики. Вони
насамперед покликані звернути увагу суспільства на існування і необхідність
вирішення певних суспільних або державних проблем. Такими є, наприклад,
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ролик «Дівчата можуть», який отримав декілька нагород, у тому числі і Гранпрі фестивалю «Канські Леви 2015». Ролик мотивує дівчат займатися спортом,
незалежно від того, як вони виглядають. Або ж рекламний ролик «Будьте
щедрими», що буквально став хітом у 2015 році. Ролик було підготовлено до
публікації нової книги письменниці Джудіт Керр і випуску м'якої іграшки у
вигляді кота Мога. Усі кошти від продажу продукції і книг були передані на
благодійність і перераховані на користь організації Save the Children, яка
опікується підвищенням грамотності серед дітей і школярів Великобританії.
Справжнім мистецтвом можна вважати українські соціальні ролики
«Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо!» (TABASCO, Lime Lite Studio),
який отримав гран-прі Effie Awards Ukraine 2015. Їх створено з метою
зупинити хвилю пропаганди і спекуляцій із приводу святкування Дня
перемоги, ветеранів і нагород Другої світової війни [7]. Отже, соціальна
реклама, що з’являється на наших екранах, спрямована на боротьбу з палінням
і зловживання алкоголем, зі СНІДом, на покращення екології і актуалізацію
проблем охорони довкілля, безпеки на дорогах, толерантності, пропаганди
здорового способу життя, протидії насильству в сім'ї і підтримки сімейних
цінностей; вона сприяє проявам людяності і патріотизму.
Натомість не вщухає тривога педагогічного товариства з приводу
низькопробної, сумнівного змісту і характеру реклами, що стає небезпечною
для особистості дитини, адже має деструктивний духовно-моральний вплив,
спотворює уявлення про загальнолюдські цінності, руйнує національну
ментальність. Зрозуміло, що час такий, що від неї нікуди не дінешся, а інколи
це чи не найєдиніше джерело існування деяких телеканалів, особливо
регіональних і місцевих.
Але далеко не завжди реклама виглядає як зразок високого мистецтва.
Буває, що викликає щонайменше подив, щонайбільше обурення. Усе частіше в
глядацькій аудиторії лунають досить аргументовані судження та претензії на
бік такої реклами. Почасту це реклама алкогольних напоїв. Так, наприклад,
вважаємо, низькопробною виглядає реклама горілки «Первак» із її слоганом
«Щоб стояв у кожнім домі» або «Ми не гонимо, ми переганяємо. Первак –
чоловіче щастя». Девальвація цінностей відбувається, на наш погляд, у
рекламних роликах також горілки «Воздух», де необхідність чистого повітря
ставиться на одну щабель із алкоголем. Або ж реклама майонезу мережі супермаркетів АТБ, у якій чоловік на замовлення жінкою подарунку на день
народження – шуби – дарує їй салат «Під шубою». Геть сумнівно щодо
моральності виглядає рекламний ролик цукерок «Esfero Amour», де Зевс
подарував сестрам насолоду, а сестри подарували йому свою любов.
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Некоректною щонайменше була реклама «Наша Ряба», де до курчат ставляться
як до дитини – «…сплять, мов янголятка…», адже, зрозуміло, що назавтра ці
«янголятка» підуть до столу. Також цинічною є підміна понять у фрешмаркету «Брусниця», де в рекламі свинини задіяні мульт-персонажі Стєпашка,
Філя, Каркуша. Натомість на питання: «А де ж Хрюша?», розуміємо, що він –
«м’якоть свиняча». І вже зовсім абсурдно виглядають деякі ролики знов таки
горілки «Хлібний дар». Рекламодавці запрошують «…на скибочку
бородинського хлібу викладаємо дві малосольні чорноморські тюлечки»… І
все б нічого, але ж дійство відбувається у рубці катеру, тобто на робочому
місці капітана самим капітаном! Справедливе обурення не тільки педагогів, а й
громадської свого часу викликала дещо аморальна реклама «Готуйте язички»
морозива «Геркулес», якою рясніли не тільки телевізійні екрани, а й білборди
українських міст.
Особливе нарікання викликає реклама, яка містить під час неприпустимі
мовні помилки: «Вітаміни «Алфавіт» краще приймати роздільно», адже
потрібно говорити «окремо»; «Знижки до п’ятидесяти відсотків», потрібно
сказати «п’ятдесяти»; «учбовий заклад», правильно говорити «навчальний»;
«Чотири безкоштовні об’яви», краще буде «оголошення». Такі помилки, що
лунають десятки разів на день створюють хибне мовне поле особливо в дітей.
Педагоги зауважують – дитина не готова до адекватного сприймання
телеінформації у вигляді реклами, 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 в 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 як чинник моделювання та
формування системи поглядів на світ. Беручи це до уваги, можна
констатувати, що телебачення зовсім не випадковий елемент процесу розвитку
моральної свідомості дитини, а один з постійних факторів, що впливають на
неї.
Отже, розглядаючи вплив реклами на процес формування особистості, її
соціалізації, слід відзначити її роль як агента соціалізації, завдяки якій
відбувається набування дещо суперечливих, несистематизованих відомостей
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про типи поведінки людей і образі життя в різноманітних соціальних
прошарках. Слід 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, що його проводить біля
екрану, а це 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.
Маємо створювати нову культуру життя із засобами масової інформації
(рекламою), навчати користуватися нею, не втрачаючи здатності критично
мислити.
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The article is devoted to the problem of TV influence, commercials above all,
on the child’s personality developing that is very relevant among educators,
psychologists, culture experts, and sociologists. The negative impact of low-quality
advertisement on children of pre-school and primary school age is disclosed.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ВІКУ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
КУРСУ «НАВЧАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ГРОМАДЯН»
У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ
Анотація.
В
статті
розглядаються
проблеми
формування
медіаграмотності у людей третього віку у неформальній освіті. Описується
експеримент по впровадженню тренінгу «Навчання медіаграмотності
громадян». За результатами роботи намічаються перспективи вдосконалення
навчальної програми курсу та навчального підручника за рахунок врахування
висновків медіапсихологів та посилення медіопсихологічної складової.
Ключові слова: інформаційна культура особистості, медіаграмотність,
третій вік, неформальна освіта, навчання медіаграмотності громадян.

Актуальність дослідження. У суспільному житті громадян України за
останнє десятиліття відбулися значні зміни. Поживлення міжнародних,
міждержавних відносин, які обумовили значне розширення контактів між
пересічними громадянами, позначилося не тільки на професійній, соціальній
сферах життєдіяльності, але й на повсякденні. Так, в практичному житті це
проявилося через появу та значне збільшення медіа, які активно поширюють
інформацію різної якості й різного рівня відповідності істині, з об'єктивними
й необ'єктивними коментарями і т. д.
Такі медіа оснащені найсучаснішим технічним обладнанням, яке
використовують для поширення потрібної інформації за допомоги новітніх
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інформаційних технологій. З цієї причини вони можуть бути вельми
привабливими для людей з низьким рівнем медіаграмотності, чим
збільшуватимуть кількість прихильників своїх інфоматеріалов,
Деякою мірою стан речей з медіаграмотністю відображає зростання
напруженості серед населення під час обговорення тих чи інших подій, як
вітчизняних, так і зарубіжних. Подібна тенденція простежується не тільки в
столиці, обласних центрах, а й містах районного значення, смт., селах.
Тому найважливішою особливістю сучасного громадського руху має
стати посилення впливу на стан медіаграмотності серед населення: кожен
громадянин має право на інформацію, реалізація ж його при низькій
медіаграмотності може значно спотворити ідею цього права. Активна
соціальна позиція ГО, з одного боку, і мотивація підвищення рівня
мадіаграмотності населення, з іншого, визначили гостроту і актуальність
питання.
Розробленість теми дослідження. Питання наявних можливостей
суспільства для ефективного використовування інформаційних ресурсів,
комунікацій, передових досягнень в галузі інформатизації та інформаційних
технологій на благо своїх громадян піднімаються досить активно і державою,
і науковцями, і освітянами. Тепер до цього кола долучилися активісти
громадських організацій.
Сьогодні наукові розробки з медіаосвіти, медіакультури й
медіаграмотності є невід'ємним складником наукових досягнень і
вітчизняної, і зарубіжної науки. Створені науковцями теорії медіаосвіти
(О. Федоров; D. Buckingham, L. Masterman), розроблені підходи й концепції
медіаосвіти (C. Bazalgette, D. Buckingham, L. Masterman, Л. Найдьонова та
ін.), виявлені тенденції вітчизняної медіаграмотності (Г. Онкович, Л.
Найдьонова та ін.) слугують надійним підґрунтям для практиків,
громадських активістів, соціальних працівників, які переймаються
проблемами медіапсихології та мадіаосвіти населення.
Особливо активно протягом останніх десятиліть велася розробка
проблем, пов'язаних з феноменом медіагратотності. Різні аспекти цієї
проблеми розробляли українські дослідники Л. Найдьонова, Г. Онкович та ін.
Зокрема, Л. Найдьоновою розроблено теоретичні та методологічні засади
медіапсіхології, як нової галузі; виявлено соціально-психологічні виміри
медіавіртуальності, рефлексивні механізми взаємодії в медіапросторі,
вивчено територіальні та віртуальні спільноти, парасоціальне спілкування.
358

Під її науковим керівництвом реалізовано Всеукраїнський експеримент з
упровадженння медіаосвіті у навчально-виховний процес ЗНЗ України.
Серед вітчизняних науковців, які досліджують феномен медіаосвіти та
мадіаграмотність, – О. Волошенюк, Д. Дзюба, В. Дубровський, В. Іванов,
Т. Іванова, Л. Кульчинський, І. Негрєєва, Л. Новікова, О. Пашкова, Г.
Почепцов та ін.
Проблеми культури, освіти, грамотності в контексті феномену медіа
досліджено зарубіжними вченими (C. Bazalgette, DJ Bowker, D. Buckingham,
A. Freedman, S. Hall, A. Hart, R. Kubey, S. Livingstone, L. Masterman, A.
Silverblatt, N. Stevenson, C. Worsnop и ін.).
Важливим ресурсом для науковців, які досліджують ці феномени, став
довідник О. Федорова “Медіапедагоги і теоретики медіакультури зарубіжних
країн: енциклопедичний довідник».
Окремо серед зарубіжних вчених слід назвати С. Гудмена, статтю якого
«Соціальна медіаграмотність: п'ять ключових принципів» було включено до
рейтингу найкращих статей із медіаграмотності 2014 року (опублікована
ресурсом Edudemic). Ним розглянуто Концепції медіаграмотності 1987 року,
які залишаються актуальними й нині. Перелічимо п'ять принципів
медіаграмотності:
– всі медіамеседжі сконструйовані;
– медіамеседжі формують наше сприйняття реальності;
– різні аудиторії по-різному розуміють один меседж;
– медіамеседжі містять комерційні втручання;
– всі медіамеседжі містять точки зору [1].
На основі проведених досліджень були розроблені рекомендації
психологам, педагогам, соціальним працівникам в галузі дошкільної,
шкільної, професійної, вищої, спеціальної медіаосвіти.
Тем не менш, залишилися мало розробленими питання формування
медійної грамотності людей третього віку в неформальній освіті. А втім їм
особливо складно адаптуватися в сучасному світі до сутнісних змін у
поінформованості, бо їхня ціннісно-смислова система сформована партійнокомуністичною ідеологією як основним джерелом отримання інформації про
світ, людину, суспільство, природу, культуру тощо. Сьогодні медіа
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виявляються істотним чинником формування у людей третього віку
незвичних культурної та наукової картин світу, збільшення обсягу
інформації, яка сприймається як негативний чинник через її безсистемність,
необ'єктивність, і стає прямою загрозою психологічній безпеці,
особистісному розвитку, викликаючи інформаційний шок.
Проте у «Керівництві з інформаційної грамотності для освіти протягом
усього життя» (2006) голови Секції з інформаційної грамотності ІФЛА Х.
Лау йдеться про важливість удосконалення її безперервно [2].
Нами вивчено конструювання нових правил для людей старшого віку в
умовах вищої школи [3].
Отже, виникає суперечність між актуальністю формування
медіаграмотності у людей третього віку у неформальній освіті та недостатнім
ступенем розробленості даної проблеми у вітчизняній науці.
Дана суперечність обумовлює вибір теми нашого дослідження та мету
статті – формування медіаграмотності у людей третього віку в процесі
неформальної освіти та опис експерименту з впровадження тренінгу
«Навчання медіаграмотності громадян».
Основний текст. Медіаграмотність – це вміння аналізувати й
синтезувати просторово-часову реальність, вміння розуміти медіатекст, що є
результатом медіаосвіти [4]. Про її сформованість свідчить комплекс знань,
умінь та навичок, а також низка рефлексивних установок при взаємодії з
інформаційним середовищем [5].
Основними факторами її розвитку в сучасному суспільстві є: система
освіти, інформаційна інфраструктура суспільства, демократизація
суспільства, ін. Нині до них відносять і неформальну освіту впродовж
життя.
Експериментальна робота з апробування тренінгу “Навчання
медіаграмотності громадян”, який ми апробували на особах третього віку,
заснована низкою положень про педагогічний вплив на:
– розуміння природи інформаційних процесів і відносин;
– гнучке адаптування до різних інформаційних потоків у мінливих
життєвих ситуаціях;
– набуття необхідних знань для інтерпретації інформації та вміння
відрізнити правдиве і / або об'єктивне повідомлення від фейку;
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– пошук, відбір, ранжування та подання інформації, необхідної для
вирішення навчальних, виробничих і практичних завдань;
– ціннісно-смислову сферу (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні
орієнтації), котрі стануть бар'єром для поширювання шкідливих повідомлень
та негативних меседжів;
– розвиток інформаційної рефлексії, а також соціально-інформаційну
активність;
– знання інформаційних ресурсів і можливостей їхного використання (Г.
Онкович, Л. Найдьонова, О. Федоров, ін.).
Кількість учасників тренінгу — 32 особи: лише жінки передпенсійного
та пенсійного віку (відповідно 18 і 14 осіб) (рис. 1), які наразі працюють у
сфері позашкільної освіти і мають значний досвід педагогічної діяльності
(кожна - понад 20 років).

44%

50-55 років

56%

вік 56+

Рис. 1. Розподіл учасників тренінгу за віком
Тренінг “Навчання медіаграмотності громадян” проводили за
матеріалами посібника для тренерів, розробленого та опублікованого в
мкжах Проекту “Програма медіаграмотності громадян” за підтримки
глобального фонду миру та безпеки, Міністерства внутрішніх справ і
міжнародної торгівлі Канади (DFATGD Canada) [6]. Тренерами була
дотримана логіка формування нескладних, проте необхідних навичок аналізу
інформації, а також використано презентації, відеоприклади, текстові
матеріали, надані їм в електронній формі.
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Спостерігаючи за учасниками тренінгу під час їхньої роботи над
поставленими перед ними завданнями, ми намагалися з’ясувати, до яких
вправ вони прихильні, а які викликають спротив, явний чи прихований.
Було помічено, що переважній частині учасників тренінгу важно
приховати своє небажання виконувати нижченаведені завдання:
1.
Письмово викласти асоціації зі словами «пропаганда»,
«інформування»; вийти та прикріпити стікери на фліпчарт у відповідну
колонку.
2.
Об’єднуватися в групи для виконання завдання, якщо це
потребує зміни локації (пересісти на інше місце, вийти в сусідню аудиторію
тощо).
3.
Групою заповнити порівняльні таблиці з поняттями
«інформування» і «пропаганда» та презентувати результати роботи з
додаванням іншими групами забраклих елементів.
4.
Осмислити різницю між надійністю і об’єктивністю інформації.
Найбільше вдоволення учасники тренінгу виявили в процесі
індивідуального опрацьовування матеріалу «Моє медіаполе». Робота над
заповненням малюнку супроводжувалася значною кількістю уточнювальних
питань і перевищила заплановані 10 хв., оскільки всі були у захваті від
порівняння результатів “свого” і “сусідського” варіантів медіаполів.
Також викликало позитивні емоції, задоволення, реакцію такі завдання,
як: Репортаж «Як виглядає якісний стандартний сюжет новин?» (знято
телеканалом «Нова Одеса» у 2014 р., http://www.youtube.com/watch?v=D3YyWOLhlbE; Відео про канал «АТВ» (Одеса), який спіймали на розміщенні
замовного сюжету про неіснуючу кампанію.
Це стало підставою для висновків про те, що у осіб третього віку
викликають спротив:
– по-перше, вправи, які потребують фізичної активності, зокрема, зміни
локації;
– по-друге, завдання, пов'язані з оцінюванням колегами і тренерами
якості виконання.
Позитивне ставлення учасники тренінгу демонстрували до
індивідуальної роботи, особливо, коли опрацьовані в такий спосіб матеріали,
вони забирали з собою.
Окремо наша увага була зосереджена на тих тезах, які викликали явне
непогодження з ними. Серед них, зокрема, наступні:
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1.
«Медіа – це такі ж комерційні структури, як і інші види
бізнесу» [6, С.37].
2.
«Інформаційний простір – це постійне протистояння» [6,
С.43].
3.
«І державна цензура, і цензура власників, і самоцензура
журналістів – небезпечні явища, бо вони перешкоджають незалежному
інформуванню громадян» [6, С. 77].
На закінчення тренінгу ми запитали учасників про найбільш цікаві
проблеми, порушені впродовж зустрічі. Переважна більшість учасниць – 27
осіб – назвала другий розділ «Маніпуляції та боротьба», двоє – розділ
«Інформація та мас-медіа», який викликав у них неабиякий інтерес, троє
віддали перевагу розділу «Мова ненависті».
Уточнені дані про сесії, які учасники тренінгу вважають найбільш
цікавими, представлено на рис. 2.

9%

4.2. Мова ненависті: ВПО
4.1. Мова ненависті: дегуманізація
2.3. Фейки й інструменти маніпуляцій. Як
з ними боротися
2.2. Фейк як один з механізмів
інформаційної маніпуляції
2.1. Маніпуляція. Маніпуляція в медіа.
Пропаганда

0%
22%
60%
0%

1.4. Процес відбору новин

3%

1.3. Усвідомлене медіаспоживання

3%

1.2. Інформаціяпро вплив

3%

1.1. Інформація та мас-медіа

0%

Рис. 2. Тематичні пріоритети учасників тренінгу

Нами також було проведено опитування задля того, аби встановити, чи є
зрушення у самооцінці компетентності з питань медіаграмотності після
тренінгу? Ми попросили учасників тренінгу дати відповіді на питання за
шкалою від 1 до 5 балів, де 1 бал – майже відсутня зазначена здатність, а 5 –
цілком сформована.
Перелік питань:
1.

Я знаю відмінності між рекламою, пропагандою, соціальною
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рекламою, інформуванням, піар-кампанією та можу їх пояснити.
2.
Я можу охарактеризувати свій персональний медіапростір та
розумію, в якому напрямі мені доречно змінювати тип контенту або ж
перерозподілити час ефективніше.
3.
Я розумію підстави того, що в Україні медіа насамперед
потужний інструмент впливу, а не інструмент прибутку.
4.
Я без труднощів вирізняю «джинсу» серед інформаційних
матеріалів.
5.
Я здатна розпізнати маніпуляції, на яких ґрунтуються фейки.
Візуалізація отриманих даних представлена на рис. 3-7.
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Рис. 3. Відповіді на питання щодо відмінностей між рекламою,
пропагандою, соціальною рекламою, інформуванням, піар-кампанією та
здатністю їх пояснювати.
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Рис. 4. Відповіді на питання щодо здатності охарактеризувати свій
персональний медіапростір та розуміння
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Рис. 5. Відповіді на питання щодо розуміння підстав вважати медіа
інструментом впливу
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Рис. 6. Відповіді на питання щодо спроможності вирізняти «джинсу» серед
інформаційних матеріалів
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Рис. 7. Відповіді на питання щодо здатності розпізнавати маніпуляції, на
яких ґрунтуються фейки

Хоча оцінки, отримані за результатами опитування, вже з першого
погляду не збігаються, ми застосували критерій знаків G, аби встановити
напрям загального зрушення в оцінці досліджуваними своєї компетентності з
питань медіаграмотності і мати переконливі підстави, аби стверджувати, як
змінюється самооцінка – в бік підвищення чи в бік зниження. Під
зрушеннями маємо на увазі різницю між оцінками, виставленими собі
кожним учасником по кожному питанню після та до тренінгу.
Отже, отримані нами емпіричні дані стосуються лише однієї
експериментальної вибірки. Було здійснено 2 заміри такої самооцінки для
перевірки висунутих гіпотез:
Н0 : Досліджувані приблизно однаково оцінюють рівень своєї
компетентності з питань медіаграмотності до і після тренінгу.
Н1 : Досліджувані по різному оцінюють рівень своєї компетентності з
питань медіаграмотності до та після тренінгу.
Розрахунок G-критерію по кожній парі питань ствердив Н1. Отже, ми
отримали статистичне підтвердження тому, що тренінг позитивно позначився
на зрушеннях в оцінці його учасниками своєї компетентності з питань
медіаграмотності.
Висновки. Виявлено, що в досліджуваному віці слабкі вміння
працювати з відеозаписами, телепередачами, зі словниками різних типів.
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Важливим є формування цілісної сукупності вмінь, найважливішими з
яких є робота з навчальними, науково-популярними і іншими видами текстів.
Найбільш проблематичним є формування вміння роботи з медіа
джерелами інформації та перевід вербальної інформації в візуальну,
візуальної - в вербальну, що передбачено підручником, а також складати
розгорнуті рецензії та анонси інформаційних повідомлень та розуміти
завдання в різних формулюваннях.
Рівень обізнаності учасниць із поняттями «інформування» і
«пропаганда» приблизно однаковий. І хоча вони ствердно ставляться до
набуття здатності розрізняти правду від пропаганди, маніпуляцій та
фейків, проте не демонструють готовності до самодіяльності з цих питань,
не виявляють ініціативи у зростанні досвіду з питань свідомого «медіаспоживання», зокрема: інформації, ролі медіа, протидії пропаганді,
маніпуляціям та мові ворожнечі.
Застосування медіа в рамках окремих тренінгів, занять у неформальній
освіті людей третього віку не сприяє цілісному уявленню про значущість
медіаграмотності.
Проведений аналіз виявив також відсутність з боку людей третього віку
цілеспрямованості і послідовності в формуванні медіаграмотності і
критичного мислення.
Зростання числа прихильників ідеї підвищення медіаграмотності серед
населення третього віку приведе не тільки до нової якості медіа, інформації,
але й позначиться на рівні відповідальності громадян за її інтерпретацію,
оскільки саме жінки цього віку багато спілкуються як із молоддю, так і
однолітками. .
Дослідження обґрунтовано показало існування значних проблем у
соціально-психологічному, соціально-педагогічному досвідах медіаосвіти
людей третього віку загалом, а також виявило відсутність теоретикометодологічних засад для формування медіаграмотності у цій категорії
населення. Також воно виявило затребуваність методичних розробок щодо
формування медіаграмотності у людей третього віку серед психологів,
педагогів, соціальних працівників, активістів ГО.
Практичне значення одержаних результатів: матеріали дослідження
можуть бути використані вченими в галузі психології, педагогіки,
соціальними працівниками в процесі формування медіаграмотності,
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активістами ГО при роботі з людьми третього віку та підготовці матеріалів,
розробці навчальних посібників з медіаосвіти; педагогами факультетів
професійної перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників освіти.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования
медиаграмотности у людей третьего возраста в неформальном образовании.
Описывается
эксперимент
по
внедрению
тренинга
«Обучение
медиаграмотности граждан». По результатам работы намечаются
перспективы совершенствования учебной программы курса и учебника за
счет учета выводов медиапсихологив и усиление медиопсихологичнои
составляющей.
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информационная
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личности,
медиаграмотность, третий возраст, неформальное образование, обучение
медиаграмотности граждан.
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Annotation. This article discusses the problems of formation of media
literacy among the people of the third age in the non-formal education. We
describe an experiment to introduce the training "Education of media literacy of
citizens." As a result of the work outlined prospects for improving the course
curriculum and textbooks by taking into account the conclusions of media
psychology and strengthening mediopsihologichnoi component.
Keywords: personal information culture, media literacy, third age, formal
education, training, media literacy of citizens.

Галина Загорулько
ПЕРСПЕКТИВИ Й РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
МЕДІАОСВІТИ
У статті висвітлюється питання комплексного підходу до вирішення
проблем упровадження медіаосвіти у школі нового типу. Подані нові форми
роботи для реалізації поставлених завдань, шляхи поширення елементів
медіа в освітньому просторі.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, експеримент.
Розвиток України в європейському і світовому освітньому просторі
передбачає необхідність узгодження напрямів і принципів реформування
навчального процесу із загальними тенденціями розвитку освіти в умовах
інформаційного суспільства.
Починаючи з 60-х рр. XX століття у багатьох розвинутих країнах світу
(Австралія, Канада, США, Франція) сформувався специфічний напрям –
медіаосвіта (медіакультура, медіаграмотність), що має на меті допомогти
школярам і студентам зорієнтуватися у всеосяжному полікультурному потоці
сучасної інформації, сформувати вміння аналізувати і розуміти медіатексти.
Ще в 1989 р. Рада Європи на основі документів ЮНЕСКО схвалила
«Резолюцію з медіаосвіти і нових технологій», де визнано вирішальну роль
телевізійного, радіо- і кінематографічного культурного досвіду дітей, тому
медіаосвіта має розпочинатися якомога раніше і продовжуватися весь період
навчання в школі як обов’язковий предмет [3, 3].
Завдяки розробленню Концепції впровадження медіаосвіти в Україні і
схваленню її Постановою Президії Національної академії педагогічних наук
України від 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150) маємо свідчення
того, що медіаосвіта визнана важливою складовою модернізації освіти.
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Реалізація вищеназваної Концепції потребує комплексного підходу до
створення в Україні ефективної системи медіаосвіти і реалізується у
Всеукраїнському
експерименті
з
упровадження
медіаосвіти
в
загальноосвітніх закладах. Комунальний вищий навчальний заклад
«Харківська академія неперервної освіти» виступив з ініціативою про
започаткування дослідно-експериментальної роботи з теми «Науковометодичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи навчальних
закладів Харківської області». Одним із таких закладів є Краснопавлівський
багатопрофільний ліцей Лозівської районної державної адміністрації
Харківської області.
У 2013 році цей навчальний заклад, виходячи із загальної теми,
виокремив власну – «Формування медіакомпетентності та медіаобізнаності
ліцеїстів шляхом інтеграції елементів медіаосвіти у викладання навчальних
предметів, факультативних занять та позакласну діяльність». 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-методичний
семінар
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті
шкільної освіти», 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. Ефективно працює також творча група вчителів початкових
класів під девізом «І праця, і творчість, і успіх», специфікою роботи якої є
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створення і використання презентацій та панорам. Зусиллями груп
формується уміння дитини ефективно взаємодіяти з медіапростором.
Однією із складових експерименту став науково-педагогічний проект
«Інтелект України», за програмами якого вивчаються предмети «Українська
мова», «Математика», «Еврика», «Навчаємося разом», «Людина і світ» в
початковій школі. Успішність дітей, практика сприйняття і створення
медіатекстів стали результат проекту.
Апробація електронного навчально-методичного комплекту «Сходинки
до ЗНО 8 (9) клас» у 8, 9, 10, 11 класах як елемент упровадження медіаосвіти
сприяла кращому засвоєнню матеріалу, надихнула на пошук в мережі
Інтернет схожих програм для покращення результативності у навчанні з
інших предметів.
Щорічний конкурс дитячої медіатворчості «Діти, медіа і мир»,
учасниками якого стали старшокласники ліцею, допоміг по-новому
поглянути на проблеми медіаосвіти в закладі. Учні провели масштабне
дослідження в початковій школі, охопивши 143 особи. Стали переможцями у
конкурсі творів-звітів у кількох номінаціях: «Телевізійні уподобання в
родині», «Діти і комп’ютерні ігри», «Діти і соціальні мережі»; у створенні
мотиваторів, картинок-колажів та есе. Результати дослідження, які
використовують учителі початкових класів для коригування поведінки дітей
та в роботі з батьками, висвітлені на Міжнародній виставці «Освіта та
кар’єра – День студента 2015» і на семінарі «Медіапсихологія як основа
інформаційної безпеки і ресурс для кар’єрного розвитку» у м. Києві.
7-ма Літня школа медіаосвіти і медіаграмотності стала платформою для
обміну досвідом з упровадження медіаосвіти серед фахівців кількох регіонів
України. Отримані знання представлені на педагогічній раді ліцею для
ознайомлення і комплексного впровадження в навчально-виховний процес.
Це сприяло започаткуванню спецкурсу «Основи медіаграмотності» для
школярів середньої ланки. Обласний семінар-тренінінг «Практична
медіаосвіта: створення аудіовізуальних продуктів» дав можливість дітям із 7ого і 8-ого класів 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.
Важливим етапом у розвитку й інтеграції медіаосвіти в нашому
навчальному закладі можна назвати участь учителів, учасників творчої групи
«Об’єктив», у першій національній (не)конференції EdCamp Ukraine 2015 у
м. Харкові, де кожен і кожна могли стати спікером чи спікеркою. Один із
напрямів роботи (не)конференції – медіаосвіта, який представляли як в
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експертній, так і в учительській сесіях. Рух EdCamp гармонійно поєднався із
упровадженням медіаосвіти в навчально-виховний процес ліцею. Як
наслідок, міні-(не)конференція EdCamp Krasnopavlivka 12 грудня 2015 року,
що об’єднала педагогів кількох районів Харківської області, експертів з
Києва, Харкова, Лозової, Краснопавлівки, Надеждівки. У програмі міні(не)конференції діяло декілька напрямів, серед них і медіаосвіта. В
учительській паралелі теж сформувалася локація, присвячена цій проблемі.
Зокрема розглянуті питання: «Сучасні підходи до навчання: школа нового
типу – яка вона?» (Галина Дегтярьова, м. Харків), «Методи фасилітації в
роботі навчального закладу. Метод сфокусованої бесіди» (Наталія Чуприна
м. Київ), «Розвиваємо мовлення дітей епохи Інтернету: спілкуємося не тільки
смайликами» (Світлана Руденко, м. Харків), «НеоЭтикет: лучшие рецепты
цифрового этикета» (Марина Пащенко, Олександр Елькін, організатори
EdCamp Ukraine 2015, м. Харків), «Музей: від сьогодення до минулого –
виховуємо патріотів» (Людмила Водолаженко, с.м.т. Краснопавлівка),
«Медіапродукт + креатив = життєтворчість і позитив!» (Наталія Харибіна,
Костянтин Харибін с. Надеждівка), «Проведення сучасного уроку з
використанням електронної презентації» (Сергій Величко, м. Харків).
Завдяки заходу освітяни ліцею поширили власний досвід упровадження
медіаосвіти, сприяли обміну наробками колегам, довели, що медіаосвіта
спонукає до виникнення нових форм роботи педагогів (доповідь з
обговоренням, методичний майданчик, занурення в епоху, урок он-лайн),
створення вільного, незаангажованого майданчика для плідної співпраці
вчителів.
Такі результати є показником ефективної роботи педагогів
Краснопавлівського багатопрофільного ліцею з упровадження медіаосвіти в
навчально-виховний процес. Надзвичайна відповідальність і прагнення
створити нову модель освіти дають можливість досягти поставлених задач.
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 культурноосвітнього простору, забезпечення її включеності в сучасний освітній процес.
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В статье рассматривается вопрос комплексного подхода к решению
проблем внедрения медиаобразования в школе нового типа. Поданы новые
формы работы для реализации поставленных задач, пути распространения
элементов медиа в образовательном пространстве.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, эксперимент.
The issue of a comprehensive approach solution of introduction problem of
mediaeducation in the school of new type is highlights in this article. The new
forms of activity for the implementation of the tasks as well as the ways of
promoting media elements in the educational space are presented.
Key words: mediaeducation, medialiteracy, experiment.
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ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ШКІЛЬНОЇ ПРЕСИ
Анотація: Плюси використання соціальних мереж для просування
іміджу шкільного видання та створення більш молодіжного та акцентованого
на цільову аудиторію видання у двох версіях.
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інтеграція, інтерактивність, хештег, таймінг, репост

мережа,

Вконтакте,

Нелогічно навіть говорити, що нові медіа диктують нові правила роботи
на медіаринку. Це настільки очевидно, що повторення цієї інформації є лише
черговим нагадуванням очевидних речей. Проте доволі часто виникає думка,
що шкільні медіа: ТБ, радіо, сайти та газети/журнали не підпадають під
специфіку роботи звичайного медіа. В певній мірі так, але здебільшого в
цьому і помилка сучасного педагога чи куратора шкільної газети. Вона
створюється для учнів, в першу чергу для них, якщо навіть поставити у
відсотковому ряді кількість учнів та працівників школи, то стане зрозуміло,
що перших в рази більше, а отже, основна орієнтація має бути на них. А усі
можливі опитування говорять, що більшість свого вільного, а іноді і не
вільного часу, підлітки проводять у соціальних мережах. У 2011-ому році
українці потрапили у п’ятірку найактивніших користувачів соцмереж у світі,
при чому 43% склали люди віком від 12 до 24 років (За даними медіагрупи
UniversalMcCann).

374

Такі дані дають змогу поміркувати чи може у умовах сучасного світу
шкільне видання існувати лише у паперовому виді, чи йому може вже час
виходити за рамки цього?
Що дає взаємодія шкільної газети із соціальною мережею?
Давайте розглянемо на прикладі мережі «Вконтакте» (за опитуванням
найпопулярніша мережа у підлітків). Дані засновані на результатах
дослідження Opinion Software Media від Factum Group. На сьогодні сумарна
аудиторія українців у «ВКонтакте», за даними компанії, налічує 13 млн
чоловік. Щодо конкуренції із іншими мережами, то за тими ж даними більше
90% користувачів інших мереж були «помічені» «Вконтакті», тобто
користуються багатьма, але надають перевагу саме цій. В останній рік
спостерігається «дорослішання» мережі, більшість припадає на групи 25-34
роки та 45-64, але це не означає, що кількість молодших користувачів
зменшується, просто вони виростають, це раз, а по-друге, їх частка завжди
була великою, а частка більш дорослої аудиторії збільшилася відносно
нещодавно.
Тобто, можемо робити висновок, що саме ця мережа є найбільш вірним
вибором для інтеграції із газетою.
Отже, які плюси об’єднання?
1.
Вартість. Газета належної якості друку – це дороге задоволення.
Дивлячись від якості паперу, кількості сторінок, кольоровості, тиражу та
періодичності виходу, вартість одного примірника складає від 7 до 35 грн.
Тому не кожен учень може отримати свою газету чи журнал. Найчастіше на
клас видається певна кількість примірників, а там вже до кого дійшло, той і
подивився.
2.
Доступність. Якщо хтось був відсутній, то побачити газету у
майбутньому – задача не з легких. У той же час, продубльовані матеріали із
видання у соціальній мережі будуть доступні кожному у будь-який час і у
будь-якому місці. В школі, вдома, на канікулах тощо. Для того, щоб
побачити матеріал достатньо лише вихід до Інтернету, який зараз надає
кожен мобільний оператор і майже кожен смартфон. І інформацію можна
повторно переглянути при бажанні.
3.
Інтерактивність. Часто матеріали у газеті потребують певного
обговорення, уточнення, мають полярні думки, які можуть підтримувати чи
ні. Соціальна мережа надає можливість читачеві спілкуватися із авторами,
читачам із читачами, адміністрації школи із редколегією тощо. Давня фраза,
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що у спорі народжується істина, може послужити поштовхом для уникання
помилок та більш детальної підготовки матеріалу.
Крім того, інтерактивність може проявлятися і у лайках, репостах та
голосуваннях. Таким чином можна з’ясовувати матеріали якого характеру
більш цікаві вашій аудиторії (кількість лайків та репостів), тобто може
допомогти при складанні плану на наступний випуск. Щодо голосувань, то
це елемент, який можна використовувати для проведень конкурсів, акцій
тощо. Наприклад, найкращий образ на Хеллоувін. Можна використовувати
як статистичні дані – опитування на кращий фільм, серіал чи виконавця
минулого року, тощо.
Психологи говорять, що люди люблять вирішувати долю будь-чого,
особливо діти. Голосування надає можливість показати свої смаки,
підтримати своїх друзів, відчути приналежність до групи. Це те, чого не
зможе дати газета.
4.
Частота виходу. Публікувати матеріали у соціальній мережі
можна в будь-який час. Можна скласти певний графік виходу матеріалів по
рубриках, наприклад: понеділок – новини школи за останній тиждень,
вівторок – інтерв’ю із цікавою особистістю (вчитель, учень, гість), середа –
кіно, музика, література і так далі. Можна складати план на кожен день,
наприклад. О 9 ранку – матеріал про досягнення учнів, о 12-ій – поради як
вчити уроки, щоб не відволікатися і так далі. Для цього корисний інструмент
таймінгу, тобто можливості створити віддалену публікацію. Для цього треба
лише обрати «Додати» та там поставити «Таймер» і обрати необхідну дату та
час. Таким чином за один день можна створити розклад виходу своєї рубрики
на тиждень, наприклад.
Крім того, не слід забувати що газета виходить у школах найчастіше раз
на місяць, або на два тижні. Тому втрачається актуальність певних подій.
Соціальна мережа дозволить зробити звіт із концерту за годину-дві після
самого концерту.
5.
Кордони матеріалу та їх кількість. Газета обмежує своїм
розміром, найчастіше це 8-12 сторінок із постійними рубриками, на кшталт
«Афіша» чи «Творчість», які можна сміливо віднімати від загального обсягу,
тому що вони не несуть журналістської цінності. Мережа дозволить писати у
будь-якій кількості, не обмежуючись словами чи коментарями. Не треба
урізати важливу інформацію лише через те, що вона не влізе у матеріал. І
знову ж таки, існує можливість продовжувати матеріал під певною
рубрикою, поки він ще є актуальним.
6.
Візуальна складова. Газета має бути яскравою. Якщо газета
робиться для дітей, то вони в першу чергу звернуть увагу на її оформлення, а
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потім вже на наповнення. Тому використання фото у шкільній газеті є
обов’язковим. Але знову ж таки, через обсяги сторінок, фотографій
використовуються в невеликій кількості, або у зменшеному форматі.
Соцмережа ж дозволить прикріпляти до матеріалів повні фото звіти, лишати
їх у якості фотоальбомів на майбутнє (Наприклад, «Заходи Листопада 2015»)
та можливість зберігати їх собі у якості. Це важливий момент також для
підлітків, які, якщо потрапили у кадр до шкільного фотографа, то обо’язково
хочуть собі той знімок як аватарку у мережі.
А окремо можна сказати про елемент, який взагалі недоступний
друкованим виданням – це відео. Журналісти можуть знімати коментарі,
відео з місця події, прихованою камерою тощо. Тобто відчувати себе не лише
автором, але й справжнім журналістом, який може надати повний обсяг
доказів своєї роботи. Або ж, наприклад, якщо ми говоримо, що якийсь із
учнів зняв короткометражний фільм, який отримав якусь нагороду, то також
Інтернет надасть нам можливість показати цей ролик, а не просто сказати, що
він є.
Така сама справа і з аудіо файлами. Хтось співає – ми про це не тільки
говоримо, ми надамо вам можливість і послухати це.
7.
Збільшена кількість рубрикацій. Деякі рубрики можуть
елементарно не підходити під формат газети, або вони можуть бути
продовженням шкільних рубрик. Так, наприклад, є рубрика «Спитай
старшого», де діти ставлять вчителям каверзні питання, а у пабліку може
бути рубрика «Спитай серед нас», де на ті самі питання будуть відповідати
учні.
8.
Можливість залучити більшу кількість учнів і розподілити їх
працю. Так, наприклад, на планерці можна вирішити, що певна група людей
працює над друкованим виданням, певна ж група над електронним.
Наступного місяця поміняти їх місцями, таким чином залучивши до різних
видів журналістської діяльності.
9.
Хештеги. Особливість соціальних мереж є використання
хештегів, тобто знаку # та певного слова за ним (наприклад,
#школасьогодні). Хештег надає можливість створювати більш чітку
рубрикацію. Кожна рубрика може мати свій хештег і при натисканні на нього
для вас відкриються усі матеріали цієї рубрики, які були попередньо. Так,
наприклад, якщо в нас є рубрика про біографії вчителів, то не треба
переглядати десятки газет, щоб знайти про саме того вчителя, про якого нам
цікаво, достатньо лише обрати хештег цієї групи і трошки прокрутити
результати вниз і можна читати інформацію, що нас зацікавила.
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10.
Зв’язок із іншими мережами. Майже всі сучасні соціальні мережі
інтегруються одна із одною, тобто є можливість викласти фото у «Instagram»
та поставити там мітку, що поділитися цим фото і в «Твіттері» і у
«Вконтакті». Тобто ваше видання може мати кілька різних сторінок у всіх
мережах, але опублікована інформація у одному, буде одночасно переходити
у інший, що заощадить час на публікації, а, як наслідок, зробить видання
більш динамічним та швидким.
11.
Взаємоз’язок «учень-вчитель». В ідеалі можна залучити вчителів
до створення електроної версії газети. Якщо це вчитель історії, то можна
зробити рубрику «Історичні факти про… від ***», або якщо вчитель
фізкультури, то «Поради як бути завжди в тонусі від ***» тощо. Звичайно,
що може самі вчителі не будуть дописувати туди, але може співпрацювати
певний учень із певним вчителем і перетворювати сказаний текст у матеріал
для публікації.
12.
Проведення конкурсів. Заохотити до читання електронної або
друкованої версії можна за рахунок конкурсів із призами. Але, якщо в
друкованій версій не можна проголосувати за обраний варіант, то електрона
версія надасть цю можливість. Ідей може бути безліч, як тематичні: «Кращий
малюнок на Новий рік», «Краще вітання до 8 березня» і т.д., так і пов’язаний
із шкільним життям: «Краще селфі місяця», «Найдружніший клас»,
«Найвеселіший вчитель» тощо. Вконтакті надає можливості створити
анонімне голосування, тому не слід боятися, що хтось вирахує, хто за якого
вчителя голосував.
13.
Репости із інших груп. Можна дублювати новини із інших
спільнот із посиланням на них. Наприклад, якась новина, яка стосується
життя вашого міста, школи, країни, прохання про допомогу, волонтерська
діяльність, концерт тощо. Все це може бути сказано вашим виданням, але не
бути вашим матеріалом. Натомість, ви можете приєднати до матеріалу свої
файли – опитування, наприклад, і дізнатися ставлення ваших учнів до
проблеми.
І можна довго продовжувати цей перелік знаходячи плюси у
співіснуванні журналу та групи або пабліку у соціальній мережі. Створити
для себе групу не складає жодних труднощів, треба лише обрати формат
яким рухатись (паблік більше схожий на ЗМІ у класичному розумінні,
можливості групи ж трохи ширші, проте на паблік не можна запрошувати
друзів, а група надає таку можливість). Яким чином набрати користувачів у
групу? Можна провести якийсь конкурс репостів, наприклад і призами –
квитки у кіно, піца у подарунок, сертифікат на фотосесію, або квест-рум
тощо. Умовою ставити зробити репост запису та вступити у групу. І постійно
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нагадувати про існування групи у друкованій версії («Більше читайте у нашій
групі», «А що думають з цього приводу наші учні, читайте у нашій групі» і
т.д.). Але є особливість, що якщо група створена і люди вже почали вступати
у неї, то має бути постійне оновлення контенту. Група не може «вмирати» на
канікулах чи вихідних, кожен день має бути певний матеріал, щоб у учнів та
вчителів був стимул туди заходити, бо у інакшому випадку, якщо хтось
побачить що день не було оновлення, а потім два, а потім і три, то на
четвертий день людина вже навряд чи зайде туди. Також не забувайте
підтримувати контакт із читачами: відповідайте на коментарі, коментуйте
результати опитувань тощо. Люди мають розуміти, навіщо вони щось
написали, або проголосували, тому реагуйте на них.
Якщо грамотно та логічно вибудувати систему, то електрона версія
стане прекрасною платформою, яка допоможе творити друковану версію, а
друкована в свою чергу, буде компенсувати відсутність інтерактивності за
рахунок групи у мережі.
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У статті проаналізовано сутність та еволюцію спаму, його
деструктивну дію, досліджено технологічні ланцюги дій спамерів, наведено
рекомендації щодо безпечної роботи в мережі, систематизовано сучасні
методи боротьби зі спамом.
Ключові слова: спам, спам-боти, еволюція спаму, боротьба зі спамом,
медіаосвіта.
Постановка проблеми. Слово "спам" сьогодні будь-який користувач
інтернету не тільки знає, але й частенько бачить його в електронній скриньці
або на сайті. Але далеко не кожному відомо, що саме слово "спам" колись
ніяк не асоціювалося ні з інтернетом, ні з електронними листами. "Спам" – це
акронім, складноскорочене слово. Утворилося воно від скорочення "SPiced
hAM" - "шинка зі спеціями", "ковбаса з перцем", "перчена шинка". Тому
прямим перекладом англійського "spam" можна вважати щось на кшталт
"спешинка" – "спеції" плюс "шинка" [2].
Термін "спам" у новому значенні (нав'язлива електронна розсилка)
з'явився у 1993 році. Адміністратор комп'ютерної мережі Usenet Річард
Депью написав програму, помилка якої 31 березня 1993 р. спровокувала
відправку двох сотень ідентичних повідомлень в одну з конференцій. Його
незадоволені співрозмовники швидко знайшли відповідну назву для
нав'язливих повідомлень – "спам".
Можна також відзначити одну з найперших масових спам-розсилок: у
квітні 1994 року юридична контора Canter&Siegel найняла програміста, який
написав програму, і реклама сумнівних послуг контори з’явилась на всій
конференції все тієї ж мережі Usenet.
Сьогодні, термін "спам", так само як і різні його похідні – "спамити",
"спамер" тощо повністю переорієнтувався на електронну пошту та інтернет й
увійшов у широкий вжиток. Значна кількість отримуваних повідомлень є
незапитуваними, а іноді, навіть, і шкідливими. Тому актуальним завданням є
ознайомлення користувачів з особливостями спам-технологій та способами
боротьби з ними.
Аналіз останніх досліджень. Розвиток навичок критичного мислення
при оцінюванні ресурсів інтернету висвітлюють В. Воронюк, Н. Вукіна,
Н.Дементієвська, І. Сущенко, методику навчання учнів оцінюванню вебресурсів 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,
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Т. Малих, О. Спірін, О. Федосов та ін. На нашу думку, недостатньо
висвітлено особливості спаму та шляхи його уникнення.
Метою статті є аналіз деструктивної дії спам-технологій та методів
боротьби зі спам-ботами.
Виклад основного матеріалу. Термін "спам" занесений до
Оксфордського словника англійської мови 1998 року як іменник, що означає
"непотрібні або небажані повідомлення, відправлені через Інтернет, як
правило, до великої кількості користувачів, для цілей реклами, фішингу,
поширення шкідливих програм тощо", а також як дієслово, що означає
"відправити одне повідомлення без розбору (великій кількості інтернеткористувачів)" [3].
За визначенням "Лабораторії Касперського", спам – це анонімна масова
непрохана розсилка, електронний еквівалент паперової реклами, яку кидають
до поштової скриньки [8].
У визначення спаму часто включають слова "рекламна" або
"комерційна пропозиція". Це не зовсім правильно – значна частина спаму не
переслідує рекламних або комерційних цілей. Є розсилки політичного спаму,
є "благодійні" спамерські листи, є шахрайські, "ланцюгові листи" – листи з
проханням переслати знайомим (страшилки, "листи щастя"), вірусні та інші,
які не є комерційними.
Частка несанкціонованих рекламних розсилок електронною поштою у
ХХІ столітті невпинно зростала до 2009 року, в якому було досягнуто
максимального показника (рисунок 1).

Рис. 1. Динаміка спаму за роками (у відсотках)
З 2010 року обсяг спаму поступово знижується і в червні 2015 року
впав до найнижчого за останні десять років рівня [5]. За даними лабораторії
Касперського у 2015 році частка спаму становила 55% [6]. Це пов’язано з
міграцією реклами легальних товарів в соціальні мережі, багато спамерів
перемістили свою активність в Skype, Viber, WhatsApp та інші інтернет
месенджери.
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Переважна більшість спаму поширюється в англомовних країнах:
Великобританія (40 %), США (36 %). Розподіл щодо інших країн світу
наведено на рисунку 2.

Рис. 2. Розподіл спаму за країнами [4]
Склалися цілком стійкі технологічні ланцюжки дій спамерів:
 збір та верифікація email-адрес одержувачів та адрес веб-сайтів;
 класифікація цих даних за типами;
 підготовка "точок розсилки" – комп'ютерів, через які буде розсилатися
спам;
 створення програмного забезпечення для розсилки;
 пошук клієнтів;
 створення тексту повідомлень для конкретної розсилки.
Кожен окремий крок у цьому ланцюжку може виконуватися незалежно
від іншого.
Для розсилки спаму необхідно мати список адрес електронної пошти
потенційних одержувачів або перелік веб-сайтів (спам-базу). Збір даних для
спам-бази здійснюється різними методами. У випадку електронних адрес це
може бути підбір за словниками власних назв, "красивих слів", частих
сполучень "слово-цифра". Можна використати метод аналогій – якщо існує
адреса користувач@ukr.net, то цілком резонно пошукати адреси
користувач@gmail.com, користувач@mail.ru тощо. Електронні адреси
отримуються скануванням всіх доступних джерел інформації – веб-сайтів,
форумів, чатів, дошок оголошень, баз даних Whois.
Основним засобом здобутку наших адрес є пошукові спам-боти
(spambots) – програми, що "обходять" сайти та збирають адреси електронної
пошти до списків для розсилки спаму.
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У більшості випадків ми пишемо свою адресу у відкритому вигляді,
тобто користувач@поштовий_сервіс. Для того, щоб спамери її не отримали,
варто використовувати прості рекомендації:
 замість @ писати [равлик] або [собака];
 використовувати адресу в формі зображення
(можна скористатися сервісом 2ip.ru або графічним редактором);
 не використовувати адреси з admin@..., оскільки спамери збирають
дані про всі існуючі домени і на адреси admin@... розсилають свої
листи.
Існують також правила безпечної реєстрації на сайтах:
 звернути увагу на те, чи є на сайті функція видалення аккаунта;
 якщо на сайті не потрібне підтвердження реєстрації, то можна
вказувати вигадану електронну адресу;
 якщо ж використовують скрипт, який перевіряє реальність поштової
скриньки, то можна зайти на будь-який сервіс тимчасової пошти
(пошуковик видасть багато таких сервісів), отримати тимчасову адресу
і вписати її при реєстрації (існує тимчасова пошта на 10-20 хвилин, на
годину, на добу).
 коли ж на сайті потрібне підтвердження реєстрації, можна створити на
будь-якому поштовому ресурсі постійну адресу пошти і після
підтвердження реєстрації "забути" про неї.
Для перевірки отриманих даних (верифікації) застосовують такі
методи:
 Пробне надсилання повідомлення. Як правило, це повідомлення з
випадковим текстом, які проходять через спам-фільтри. Аналізуючи
відповідь поштового сервера або веб-сервера, можна з'ясувати
коректність кожної позиції у спам-базі.
 Розміщення у тексті спам-повідомлення унікального посилання на вебсервер спамера. При переході за посиланням спамер буде знати, що
даний ресурс є активним.
 Розміщення посилання "Відписатися" в спам-повідомленні. Якщо
одержувач натискає на це гіперпосилання, то ніякої відписки не
відбувається , а ресурс позначається як такий, що пройшов перевірку.
На сьогоднішній день професійна розсилка спаму здійснюється трьома
основними способами:
 пряма розсилка з орендованих серверів;
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 використання "відкритих relay" та "відкритих proxy" – сервісів, що
помилково сконфігуровані їхніми власниками таким чином, що через
них можна розсилати спам;
 приховане встановлення на комп'ютерах користувачів програмного
забезпечення, що дозволяє несанкціонований доступ до ресурсів даного
комп'ютера (backdoor).
Для розсилки спаму з орендованих серверів необхідно мати постійно
поповнюваний набір цих серверів. Вони досить швидко потрапляють у чорні
списки, отже, розсилати спам таким чином можна тільки на тих одержувачів,
поштові сервіси яких не використовують чорні списки.
Для використання відкритих сервісів необхідно постійно вести пошук
таких сервісів – для цього пишуться і використовуються спеціальні
програми, які швидко сканують великі ділянки адресного простору
інтернету.
Найбільшу популярність на сьогоднішній день має встановлення
бекдору на комп'ютерах звичайних користувачів, що досягається таким
чином:
 Включення троянських програм в піратське програмне забезпечення,
модифікація розповсюджуваних програм, включення троянської
програми у "генератори ключів", "програми для обману провайдерів"
тощо.
 Використання вразливостей в інтернет-браузерах (у першу чергу,
Microsoft Internet Explorer). Низка версій таких програм містить
помилки у перевірці прав доступу, що дозволяє розмістити на веб-сайті
компоненти, які будуть непомітно для користувача завантажені на його
комп’ютер, а потім й виконані, після чого на такому комп'ютері буде
відкрито віддалений доступ для зловмисників. Такі програми
поширюються в основному через часто відвідувані сайти.
 Використання комп'ютерних вірусів, що поширюються каналами
електронної пошти і використовують вразливості в мережевих сервісах
Microsoft Windows: інтенсивність спроб використання вразливостей
Windows на сьогоднішній день просто жахлива − підключена до
інтернету машина під управлінням стандартної ОС Windows без
включеного брандмауера і встановлених сервісних пакетів виявляється
зараженою впродовж кількох десятків хвилин.
Сучасні шкідливі програми є досить розвиненими у технічному сенсі −
автори докладають значних зусиль для ускладнення їх виявлення зі сторони
(наприклад, провайдером, клієнти якого розсилають спам непомітно для
себе). Троянські компоненти можуть прикидатися інтернет-браузером,
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звертаючись на веб-сайти за інструкціями, які можуть передбачати DoSатаку, розсилку спаму, містити вказівку про час і "місце" наступного
отримання даних. Одним із застосувань заражених машин є "здання їх в
оренду" (наприклад, для розсилки спаму).
Середня спам-розсилка має на сьогоднішній день обсяг не менше
декількох десятків мільярдів повідомлень [1]. Ці повідомлення потрібно
розіслати за невеликий час, щоб встигнути до переналаштування або
поновлення бази даних антиспам-фільтрів. Швидка розсилка великої
кількості спам-повідомлень є технологічною проблемою, вирішення якої
потребує чималих ресурсів. Як наслідок, на ринку є відносно невелика
кількість програм, що задовольняють вимогам спамерів-професіоналів. Ці
програми на сьогоднішній день:
 вміють розсилати як через "відкриті сервіси" (поштові relay, proxy), так
і через заражені користувальницькі машини;
 можуть формувати динамічний текст повідомлення;
 досить точно підробляють заголовки повідомлень − розпізнавання
спаму за заголовками стає нетривіальним завданням;
 можуть відслідковувати валідність спам-бази;
 можуть відслідковувати статус повідомлення по кожній окремій
позиції спам-бази та повторно відправляти його через іншу "точку
розсилки" у разі використання на приймальній стороні чорних списків
або іншого захисту.
На сьогоднішній день просте розсилання однакових (або майже
однакових) спам-повідомлень не є ефективним. Такі повідомлення будуть
дуже швидко виявлені численними фільтрами. Тому спам-повідомлення
зараз є індивідуальними, кожне наступне відрізняється від попередніх.
Основні технології "індивідуалізації" повідомлень такі:
 Внесення випадкових або невидимих текстів, "шуму". На початок або
кінець листа спамер може помістити уривок з класичного тексту або
просто випадковий набір слів. У html-повідомлення можна внести текст
дуже дрібним шрифтом або кольором, що збігається з кольором фону.
Ці додатки ускладнюють роботу нечітких сигнатур і статистичних
методів. У якості відповіді з'явився пошук цитат, стійкий до доповнень
текстів, детальний розбір html та інші методи поглибленого аналізу
змісту повідомлення. У багатьох випадках можна визначити сам факт
використання "спамерського трюку" та класифікувати повідомлення як
спам, не аналізуючи його текст в деталях.
 Графічні повідомлення. Рекламне повідомлення можна надіслати
користувачеві у вигляді графічного файлу, що ускладнює
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автоматичний аналіз. У якості відповіді з'явилися способи аналізу
зображень, що виділяють з них текст.
 Видозмінні графічні листи. У графічне повідомлення можна внести
"шум", що ускладнить його аналіз фільтром.
 Фрагментованість зображення. Зображення з текстом, яке користувачі
бачать на екрані, може складатися з декількох фрагментів, хоча
пересічний користувач цього не помічає і на екрані бачить цілісне
зображення. Різновидом є використання анімації, коли зображення
містить кілька кадрів, які накладаються один на одного і в підсумку
користувач бачить повний текст спамерського повідомлення.
 Перефразування текстів. Одне й те ж рекламне повідомлення
складається з множини варіантів одного і того ж тексту. Кожне окреме
повідомлення виглядає як звичайний зв'язний текст, і тільки маючи
багато копій повідомлення, можна встановити факт перефразування.
Таким чином, ефективно налаштувати фільтри можна тільки після
отримання суттєвої частини розсилки.
Ці методи підтримуються безпосередньо в програмах для розсилки,
тому використання конкретного методу індивідуалізації повідомлень
залежить від використовуваного програмного забезпечення.
Однак швидко відправити повідомлення і доставити його, обійшовши
всі фільтри, − важлива частина процесу розсилки спаму, але не єдина.
Спамерам важливо домогтися, щоб користувач прочитав текст і виконав
необхідні дії (зателефонував, перейшов за посиланням тощо), тому вони
освоюють психологічні способи впливу на одержувачів повідомлень.
Зокрема, щоб привернути увагу та спровокувати читання повідомлень,
спамери намагаються змусити одержувачів повірити, що перед ними не спам,
а особисті повідомлення.
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, засмічує
канали зв'язку, створює трафік, оплачувати який доводиться або провайдеру,
або користувачеві. Ускладнюється робота і поштових серверів, і фахівців, які
їх обслуговують.
Крім того, спам призводить до втрати часу. Працівник, який читає в
день 10-20 листів по роботі, разом з ними може отримати 160-180
спамерських повідомлень. Час, витрачений на їх видалення (а це 5-6 годин на
місяць), не сприятиме ефективній діяльності, хоча й буде оплачений з кишені
роботодавця.
Користувачеві
доводиться
працювати
"електронною
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прибиральницею". Це не може не дратувати, тому виникає ще один
негативний чинник − емоційний.
До переліку деструктивних факторів спаму належить і випадкова
втрата потрібного листа в пачці спаму.
Часто "спам містить інформацію, яка вводить отримувачів в оману і
слугує для реалізації недобросовісних або незаконних цілей" [7]. Особливо
небезпечною є криміналізація 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.
До сучасних методів боротьби зі спамом веб-форм належить:
1.
Капча-картинка.
Completely
Automated Public Turing Tests to Tell Computers
and Humans Apart (Повністю автоматичний
публічний тест Тьюрінга для розрізнення
комп’ютерів та людей). Користувачу пропонують
ввести послідовність цифр та літер, що показані
на малюнку. Принцип створення такої капчі дуже
простий – спочатку будується вихідна послідовність даних у вигляді
символьної змінної, на основі якої потім генерується зображення. Таким
чином, на сервері отримуємо можливість звірити зображення з даними, що
ввів користувач. Але такий вид захисту на даний час вже не є актуальним. По
перше, на деякий сайтах капча настільки складна, що важко розпізнається
самою людиною, а по друге капча-картинка розпізнається спам-ботом за
допомогою спеціальних програм або за допомогою спеціального сервісу, де
капча розпізнається людиною за низькою ціною та готова відповідь
вертається спамеру.
2.
Текстова капча. Це капча, що пропонує
ввести відповідь на поставлене запитання. Сюди
також відносяться капчі, що пропонують виконати
деяку арифметичну дію та ввести результат. Але
така капча також не є надійним захистом, оскільки
спамери постійно поповнюють текстову базу питань-відповідей.
3.
Інтерактивна капча. Це відносно
новий та мало розповсюджений вид захисту,
сенс якого полягає в інтерактивній взаємодії
користувача з деякими об’єктами. Приклад
такої капчі можна побачити на сайті оператора
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мобільного зв’язку Київстар (http://www.kyivstar.ua/dp/sms/) на сторінці
відправки sms. Капча складається з дев’яти зображень і користувачеві
пропонується вибрати ті зображення, що відносяться до об’єктів живої
природи.
4.
Капча "Впізнай друга". Це один з
найсучасніший видів капчі, який був створений
у січні 2011 року і запущений проектом
Facebook. Враховуючи те, що даний ресурс
обслуговує 968 млн. активних користувачів,
перед Facebook відкриваються величезні
можливості для експериментів.
Для боротьби зі спамом використовують також безкапчеві методи, до
яких відносяться:
- формування форм "на льоту" за допомогою javascript;
- створення невидимого для користувача поля, яке переважно
заповнюється спам-ботом;
- відстеження кліку по кнопці відправки даних;
- перевірка затримки на швидкість заповнення форми;
- перевірка сторінки сайту, з якої форма "прийшла" на обробку (у
випадку спам-бота цей параметр може бути порожнім);
- перевірка одного з полів за ознакою мови введення даних.
Цікавим методом захисту від спаму є Spam Poison Community. Коли
спамерський робот заходить на сторінку, блог або форум, він перевіряє всі
посилання, які є на сайті, шукаючи на них адреси електронної пошти. Все,
що потрібно зробити – це поставити посилання на сторінку сервісу Spam
Poison Community. Роботи, що збирають електронні адреси, будуть блукати
по колу, одержуючи динамічно згенеровані неіснуючі електронні адреси,
додаючи величезну кількість фіктивних даних у спамерські бази, відповідно
засмічуючи їх, що робить спам неефективним.
Висновки. У сучасному світі захист від спаму є такою ж необхідною
складовою загальної системи IT-безпеки, як і антивірусний захист. Експерти
оцінюють сумарні збитки від спаму в кілька десятків мільярдів доларів
щорічно.
Ознайомлення користувачів інтернету з правилами безпечної роботи в
мережі сприятиме профілактиці їхніх поведінкових необережностей та
підвищенню рівня медіаграмотності.
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Татьяна
Козак.
Борьба
со
спамом
как
составляющая
медиаобразования. В статье проанализированы сущность и эволюция спама,
его деструктивное действие, исследованы технологические цепи действий
спамеров, приведены рекомендации по безопасной работе в сети,
систематизированы современные методы борьбы со спамом.
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Tetiana Kozak. The fight against spam as part of media education. The
article analyzes the nature and evolution of spam, its destructive action,
investigated the technological chain of spammers actions, highlighted
recommendations for safe operation of the network, systematized modern methods
to fight against spam.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВЧИТЕЛЯ - ІНТЕРАКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ
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В статті йдеться про досвід роботи зі створення персонального сайту
вчителя як комунікаційного центру, що перетворює, зберігає, передає
інформацію, спрямовану на розв'язання проблем освітнього характеру.
Підкреслюється думка, що створення сайту доступне кожному, єдине, чим
варто озброїтися – великим бажанням створити сайт самому.
Ключові слова: сайт вчителя, практична медіаосвіта, ІКТ-компетентність,
медіакомпетенції, медіаграмотність, модернізація освіти, навчальний простір,
інтерактивність, самоосвіта.
Людина освічена – той, хто знає,
де знайти те, чого він не знає.
Георг Зіммель
XXI століття — століття високих комп'ютерних технологій. Сучасна
дитина живе в світі електронної культури. Змінюється і роль вчителя в
інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного
потоку. Отже, вчителеві необхідно володіти сучасними методиками та
новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з дитиною.
Сьогодні, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку
суспільства, а знання – предметом відносним і ненадійним, так як вони
швидко застарівають і потребують в інформаційному суспільстві постійного
оновлення, стає очевидним, що сучасна освіта – це безперервний процес.
Одним з головних завдань, що стоять перед учителем, є розширення
кругозору, поглиблення знань про навколишній світ, активізація розумової
діяльності дітей, розвиток мови. Бурхливий розвиток нових інформаційних
технологій і впровадження їх у нашій країні наклали відбиток на розвиток
особистості сучасної дитини. Сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень –
підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість –
комп'ютерне навчання. Однією з основних частин інформатизації освіти є
використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах.
У час високих комп'ютерних технологій молодій людині потрібно
відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя, а
завдання школи- підготувати випускника до повноцінного життя і
праці. Впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційнокомунікаційних технологій забезпечує вдосконалення навчально-виховного
процесу, підвищення якості, доступності та ефективності освіти, вироблення
у учнів умінь і навичок, необхідних для практичного використання в
сучасному інформаційному середовищі.
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Сьогодні перед вчителями постає нове завдання: підготувати
випускника до життя в сучасних інформаційних умовах. Для цього потрібні
не тільки глибокі знання предмета і методики його викладання, але і загальна
соціально-політична грамотність, знання кола інтересів учнів. Учитель
повинен знати особливості і можливості засобів масової інформації та вміти
їх використовувати в дидактичних цілях.
Виходячи з аналізу досліджень і публікацій, приходимо до висновку,
що сьогодні, як ніколи раніше, життєво важливими стають нові підходи до
організації навчального процесу, які будуть спиратися на прогресивні
інформаційні технології. Адже сьогоднішні школярі не тільки активно
використовують інформаційні технології (ПК, Інтернет, електронні
підручники та ін.), вони виховані на аудіо-відео продуктах. Саме тому
впровадження мультимедійних технологій у структуру сучасного уроку є
одним з пріоритетних напрямів. Нині вчитель, як ніхто інший, повинен бути
сучасним, повинен використовувати в своїй діяльності нові сучасні методи
навчання. вміти знаходити щось спільне між своїм предметом і "зовнішніми"
інформаційними потоками, забезпечувати їх поєднання.
Сучасне комп'ютеризоване навчання та вимоги до сучасного вчителя
висувають ідею, що для вчителя персональний сайт є необхідністю. Я згодна
з тим, що сайт потрібен і школі, і вчителю, і учню. Це – реальність, оскільки
інформатизація все більше інтегрується у всі сфери діяльності. Ми всі стали
свідками того, як за лічені роки мобільний зв'язок перетворився з атрибуту
розкоші в повсякденну необхідність. Ніхто не припускав, що так буде, проте
так стало. Те ж відбувається і з інформатизацією освіти,- ми приречені на неї.
Говорячи про персональний сайт для вчителя варто пам’ятати, що це,
насамперед, комунікаційний центр, що дозволяє перетворювати, зберігати,
передавати інформацію, спрямовану на розв'язання проблем освітнього
характеру в масштабах класу, школи.
Говорячи про професіоналізм вчителя сьогодення слід мати на увазі
синтез компетенцій, що включають в себе предметно-методичну, психологопедагогічну та ІКТ складові. Інформаційне суспільство сьогодні пред'являє
особливі вимоги до вчителя, його професійної компетентності, однією з
найважливіших складових якої є ІКТ - компетентність.
Під ІКТ-компетентністю вчителя-предметника та вчителя-вихователя
потрібно розуміти не тільки використання різних інформаційних
інструментів, але й ефективне застосування їх у педагогічній діяльності.
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У наш інформаційний вік в перелік змісту ІКТ-компетентності вчителя
входить не лише знання та вміння використовувати основні існуючі
електронні (цифрові) допомоги по предмету (на дисках і в Інтернеті):
електронні підручники, атласи, колекції цифрових освітніх ресурсів в
Інтернеті і т. і., але й мати і користуватися електронною поштою, працювати
в соціальній мережі, брати участь у різних форумах і, звичайно, мати власний
сайт...
В наш час інтенсивно відбувається модернізація освіти. Нові
нормативні вимоги до визначення структури, умов реалізації
загальноосвітніх навчальних програм початкової загальної, основної
загальної, середньої загальної освіти мають безпосередній вплив на роботу з
педагогічними кадрами, покликаними реалізувати виховно-освітній процес в
умовах, що змінюються. На зміну старому стилю життя, коли однієї освіти
вистачало на все життя, приходить новий життєвий стандарт: "Освіта для
всіх, освіта через усе життя». Одним із показників професійної
компетентності вчителя є його здатність до самоосвіти, яке виявляється в
незадоволеності, усвідомлення недосконалості цього положення освітнього
процесу і прагненні до зростання, самовдосконалення.
Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного
вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів
підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних
педагогічних систем та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
навчальний процес. Наразі помітно зросла кількість досліджень, предметом
яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій. Цій темі
в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Биков, Я.В.
Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко,
О.П. Пінчук., О.В. Шестопал та ін. Велике значення надається також
розвитку інформаційної компетенції педагога та учня [3, 4] та розвитку
інформаційної компетенції педагога та підвищенню пізнавальної активності
учня [13]. Особисто для себе, займаючись самоосвітою з ІКТ, я виділила
наступні матеріали: Биков В. Ю. «Теоретико-методологічні засади створення
і розвитку сучасних засобів та Е-технології навчання»; Державний стандарт
базової і повної середньої освіти; Закон України про освіту; Постанова
Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 № 1494 «Про затвердження
Програми розвитку системи дистанційного навчання»; Путій Т.М.
«Электронный контент в практике учителя-словесника»; Солдатенко М.М.
«Самоосвіта і саморозвиток як чинники професійної майстерності» .
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Сьогодні все більше можна говорити про Інтернет, як не про спосіб
розваг, а про серйозну базу, де можна знайти інформацію на будь-яку тему,
відповідь на будь-яке питання. Якщо знати, в якому напрямку шукати, то
Інтернет стає «швидкою допомогою». І, безперечно , персональний сайт
вчителя стає платформою, що надає можливість організувати навчальний
процес в світі електронної інформації, інтегрує педагогічні та комп'ютерні
технології, допомагає організувати роботу учнів у дистанційному режимі як
на уроці в школі, так і при виконанні домашнього завдання, сприяє
підвищенню інтересу школярів до навчання. Отже, актуальність сайту
визначається необхідністю створення сучасного освітнього середовища з
широкими можливостями. Ефективність та практична значущість даної
платформи полягають у систематизації та раціональній подачі навчального
матеріалу, перспективної наочності, доступності ресурсів, що допомагає
оптимально регулювати навчальний процес.
Таким чином, метою створення мого персонального сайту вчителя є
формування освітнього простору для саморозвитку та взаємодії вчителя з
учнями, батьками та колегами.
Очікувані результати:
 Розвиток інтересу учнів;
 Методична скарбничка поступово набуває електронниго вигляду. У будьякий момент за допомогою комп'ютера можна скористатися своїми
напрацюваннями;
 Залучення інтересу до діяльності школи, до робіт і проектів учнів, віртуальне
залучення батьків;
 Спілкування з колегами.
Створення власного сайту - відмінний приклад педагогічної
майстерності.
Постійна робота над сайтом підкреслює прагнення вчителя до
самоосвіти та самовдосконалення. Тобто, вчителю необхідно не просто мати
свій сайт, а й розвивати його на постійній основі.
Найпростіший спосіб створення сайту - за допомогою візуального
редактора на основі готових шаблонів з безкоштовним наданням хостингу.
Спеціальні сервіси дозволяють створити повноцінний сайт буквально
декількома кліками.
Отже, який конструктор сайтів вибрати? Ідеальних рішень немає. Для
початку потрібно визначитися, яким ви хочете бачити сайт і які конструктори
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сайтів зможуть надати найбільш цінні переваги, маючи при цьому незначні
недоліки. Ось приклади популярних хостингів: Ucoz, Setup, Fo, Nethouse,
Umi, A5, Okis, Wix, Jimdo, Google. Для роботи з кожним з них в Інтернеті є
інструкції і відеоуроки. Порівнюючи переваги та недоліки найбільш
затребуваних конструкторів, можна визначитися з вибором (додаток 1)
Порівняння популярних хостингів для конструювання сайтів
(у назві хостингу- посилання на конструктор)
Хости
нг

Переваги

Недоліки

Wix

Солідний зарубіжний проект, надає
багатий інструментарій для створення
дійсно красивих і функціональних
сайтів, більше 1000 шаблонів, створення
сайтів на flash. Інтерфейс потужний і
зручний. Дуже гнучкі й різноманітні
параметри. Практично кожна дія
новачка
тут
супроводжується
докладними підказками, які з'являються
при використанні тих чи інших
інструментів.
Добре
індексуються
пошуковими
системами.
Чуйна
техпідтримка. Можливість перенесення
сайту на свій хостинг, але за умови
придбання Преміум-аккаунта

Безкоштовне доменне
ім'я довге. Шаблон
сайту міняти не можна.
У безкоштовній версії
повільно працює на
стадії конструювання.

Jimdo

Один з найпопулярніших у своїй галузі,
дозволяє створювати сайти різної
складності. 120 шаблонів у різних
категоріях, розширені функціональні
можливості.
Для
просунутих
користувачів Jimdo пропонує доступ до
CSS і HTML. Передбачає підключення
різноманітних
модулів:
відео,
зображень, таблиць, тексту і багато чого
іншого. Простий і зручний в управлінні.

Безкоштовний тариф не
придатний
для
створення сайту, який
просувається.
Неможливість
прив'язати
власне
доменне
ім'я,
відмовитися
від
розсилки новин.

394

Матеріал автоматично вибудовується
акуратно.

Ucoz

Один з найбільш відомих і старих
сервісів в рунеті, хоча з суперечливою
репутацією. Підійде для створення
практично
будь-якого
сайту.
У
порівнянні
з
багатьма
іншими
конструкторами має більш багатий
функціонал, тому вимагає певною
мірою обізнаності для використання.
Велика
кількість
можливостей і
налаштувань. Поступово зростаючий
обсяг дискового простору. Доступність
техпідтримки.

Величезний рекламний
банер.
Конструктор
буде складним для
новачків.
Неможливість повного
перенесення сайту на
інший хостинг. Іноді
адміністрація
банить
сайти без можливості
відновлення,
оскарженню
не
підлягає.
Нецікаві
безкоштовні шаблони.

Google Google Sites зрозумілі і доброзичливі Довге доменне ім'я.
для новачків. На свій сайт можна Обмеження на розмір
завантажити будь-який текст, таблицю, сайту - 100 МБ.
презентацію або форму опитування
використовуючи
Google
Docs,
відеоролики
з
YouTube,
легко
розміщувати календарі і карти Google, а
також використовувати велику кількість
готових гаджетів з iGoogle.
Присутні налаштування доступу та
спільного використання інформації.
Таким чином, будь-який бажаючий вчитель може створити хороший
сайт, без знання мов програмування, вибравши відповідний конструктор. Я
обирала для себе конструктор шляхом створення сайтів на різних хостингах,
зупинилася на Jimdo.
Після створення сайту робота тільки починається. Сайт не повинен
залишатися статичним, повідомляючи лише про своє існування. Тепер він –
засіб досягнення поставлених цілей і завдань; повинен бути динамічним і
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результативним, його необхідно оновлювати та поповнювати новою
інформацією. Якщо сайт буде інтерактивним, то можна говорити про
можливості управління освітнім процесом. Інтерактивності можна
домогтися, встановивши форму зворотнього зв'язку.
Одне з правил юзабіліті наголошує: «Будь-яка інформація за три
кліка». Користувач не буде в захваті від використання сайту, якщо він не
може знайти необхідну йому інформацію за три кліки мишкою. Іншими
словами це правило підкреслює важливість зрозумілої і простої навігації.
Саме тому навігаційне меню мого сайту максимально спрощене: на головній
сторінці відвідувач сайту з першого погляду може оцінити інформацію,
представлену на сайті, та зробити висновок про доцільність свого
перебування на сайті. З цієї ж причини на головній сторінці розміщено
користувацький пошук.
Головна сторінка містить інформацію про мене як вчителяпредметника та класного керівника, про теми з самоосвіти, над якими я
працюю, та досвід моєї роботи. З головної сторінки за посиланнями
відвідувач може ознайомитися з сайтом моєї школи, порталу шкільної преси
та сайтом класу.
Робота на сайті не потребує від відвідувача додаткової реєстрації, усі
матеріали розміщено у вільному доступі.
Багато сайтів використовують віджети для поліпшення свого
інтерфейсу і створення максимальної зручності для користувачів. На своєму
сайті я також використовую віджети, що стануть у пригоді відвідувачу:
календар свят та подій, віджет зворотного відліку, підрахунок переглядів
тощо.
Зрозуміло, що сайт має певну вагу і невеликий простір для розміщення
на сайті файлів. Щоб на сайті був доступ до більшої кількості різних
матеріалів, необхідні нові можливості. І ці можливості надають хмарні
засоби, на яких можна розміщувати і зберігати власні матеріали. Саме з цієї
причини майже всі матеріали на моєму сайті доступні лише для скачування.
Свій сайт я створювала , в першу чергу, як платформу для роботи з
дітьми, які пропустили урок або не встигли засвоїти матеріал – тому на сайті
зібрані матеріали з російської мови та літератури, які можуть бути
використані для самостійної підготовки. Це різноманітні електронні тести,
тренажери, презентації та запитання для самоперевірки з тем, що вивчаються.
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Зараз нікому не потрібно доводити, що відеоуроки можуть принести
неоціненну допомогу, тому що в століття розвитку сучасних технологій
нерозумно покладатися тільки на власні знання і навички, тим більше, що все
постійно вдосконалюється. Відомо, що зорова пам'ять – одна з найбільш
ефективних, адже 90% інформації ми отримуємо завдяки зору. Коли в
навчальному відео сухі факти перетворюються в образи, це сприяє кращому
запам'ятовуванню. Фахівці в галузі освіти також відзначають, що у відео
поряд із зоровою пам'яттю працюють і слухова, емоційна. Так навчання стає
ефективнішим..Наразі відео уроки стали популярним, і дійсно зручним
способом навчання, завдяки якому кожен бажаючий може отримати знання в
необхідній йому області. Тому я, звичайно, активно користуюся
напрацюваннями своїх колег. А оскільки я ще й класний керівник, то не
можу обмежуватися лише своїм предметом. Саме тому на сайті я розмістила
посилання не лише на відео уроки з свого предмету, але й ті, що можуть бути
корисними для моїх дітей.
Для вчителя одним з завдань є довести учням, що комп'ютер - це не
тільки іграшка, але й робочий інструмент, засіб отримання інформації. А
цьому слід навчати, особливо-навчати дітей оцінювати достовірність
інформації, знайденої в Інтернеті. Адже діти особливо нетерплячі при роботі
в мережі і тому частіше трапляються на обман і хитрощі. Інтернет пропонує
колосальні можливості для навчання, але є і велика частка інформації, яку
ніяк не можна назвати ні корисною, ні надійною. Користувачі мережі
повинні мислити критично, щоб оцінити точність матеріалів. Це, зокрема,
відноситься до дітей, які схильні думати: "Раз в Інтернеті, значить,
правильно". У газет або журналів є відповідальні за випуск номера, а
Інтернет не зможе сам перевірити, наскільки правдива розміщена інформація.
Тому на уроках ми часто говоримо з учнями, як працює Інтернет, вчимося
разом використовувати широке коло джерел і перевіряти все, що бачимо в
мережі. Саме тому я створила сторінку корисних посилань на інші
електронні ресурси, які допомагають дітям навчитися шукати потрібну
інформацію. Часто пошук інформації – це домашнє завдання для бажаючих.
У дітей вже ввійшло у звичку надсилати мені цікаві посилання.
Про навчальні можливості ігор відомо давно. У грі проявляються
особливо повно й часом зненацька здатності людини, особливо дитини . Гра особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових
сил. У грі всі рівні, вона посильна навіть слабким учням. Більше того,
слабкий по мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість
і кмітливість тут виявляються більш важливими, ніж знання предмета.
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Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом із цим виникає почуття
задоволення.
Ігри
сприяють
виконанню
важливих
методичних
завдань:створення психологічної готовності дітей до мовного спілкування;
забезпечення природної необхідності багаторазового повторення ними
мовного матеріалу; тренуванні дітей у виборі потрібного мовного варіанту.
Сторінка сайту «Відпочинь» - дає можливість дитині в ігровій формі
перевірити свої знання та дізнатися про щось нове для себе. Виконання
запропонованих завдань сприяє формуванню комунікативної компетентності
— вільного володіння російською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності
на основі мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної
компетентностей, розвиває уміння організаційної, пізнавальної та
інформаційно-комунікативної діяльності, сприяє розвитку логічного
мислення учнів, творчих здібностей дитини.
Кожен, хто викладає у старших класах, розуміє, що новинки
технологічного прогресу з особливим захопленням зустрічають саме
підлітки, тому і навчання старшокласників, і підготовка до зовнішнього
незалежного оцінювання повинні будуватися з використанням останніх
досягнень науки і техніки. Он-лайн навчання на відміну від групових курсів
або репетиторства дозволяє уникнути зайвих навантажень на організм
випускника. Адже замість поїздки після уроків на курси чи до репетитора
можна відразу відправлятися додому, де дитину чекає спокій для
зосереджених занять. Добираючись додому, підліток може повторити щонебудь на планшеті або смартфоні. Серед наших співвітчизників он-лайн
підготовка до ЗНО часом викликає сумніви, і даремно. Адже у багатьох
країнах світу подібні форми навчання закріплені законом. Більше того, саме
он-лайн курси розширили можливості отримання освіти для людей, які з тих
чи інших причин не можуть відвідувати заняття в аудиторії.Он-лайн
навчання дозволяє отримати знання від кращих викладачів і науковців
України за їх авторськими методиками, а батькам - стежити за успіхами учня.
Я переконана, що он-лайн підготовка до ЗНО не менше, а часом і більш
ефективна в порівнянні зі стандартними курсами або репетиторами, адже
сучасні технології дозволяють зробити навчальний процес більш
результативним, підвищують рівень знань і навичок. Крім того, при
правильному підході і справді якісній програмі уроків, випускник може
отримати повноцінну підготовку до ЗНО, де б він не знаходився.
Підготовка до якісного складання зовнішнього незалежного
оцінювання не може відбуватися в останній рік навчання, а має
здійснюватися протягом усього навчання в школі. [10]. Тому на окремій
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сторінці я розмістила для учнів посилання на курси он-лайн підготовки до
ЗНО.
Термін «здоров'язбереження» отримав широке поширення в
педагогічній літературі і в повсякденному житті. Створення у дітей
позитивної емоційної налаштованості є обов'язковою умовою правильно
організованого навчального процесу. Позитивні емоції здатні повністю
знімати наслідки негативних. З метою відпочинку центральної нервової
системи учня, профілактики втоми, порушення постави, зору, та щоб дыти
мали змогу відволіктися, відпочити і налаштуватися на наступний етап
роботи,. на своїх уроках я виділяю час на оздоровчі моменти: фізичні
хвилинки, динамічні паузи, хвилинки релаксації, гімнастику для очей тощо.
Усі ці матеріали розміщені для дітей на сайті, аби вони могли і вдома робити
оздоровчі перерви, адже рухливі ігри, прогулянки, заняття спортом і
фізкультурою після уроків давно вже витіснені переглядом телевізора, а
потім і посиденьками за комп'ютером.
Важливою ланкою в побудові виховної роботи є взаємодія педагога з
батьками учня. Сучасні сім'ї розвиваються в умовах суперечливої суспільної
ситуації. Дедалі частіше спостерігаються процеси, що призводять до
загострення сімейних проблем. Це, насамперед, падіння матеріального рівня
більшості сімей, зростання кількості розлучень, що негативно впливають на
психіку дітей, збільшення кількості неповних сімей. Значна частина підлітків
відсторонюється від батьків. Отже, в складних сучасних умовах сім'ї
потрібна кваліфікована допомога з боку школи. За своїм статусом класний
керівник в школі – основний суб'єкт виховної роботи з батьками учнів. Він
виробляє основну стратегію і тактику взаємодії школи і сім'ї у вихованні
особи школяра, будучи фахівцем в області педагогіки і психології, допомагає
батькам у вирішенні протиріч сімейного виховання, у коректуванні виховних
дій. Класний керівник повинен виступати в ролі порадника, консультантафахівця, безпосереднього представника учбово-виховного процесу,
здійснюваного школою Тільки в процесі взаємодії педагогів і батьків можна
успішно вирішувати проблеми розвитку особистості школяра. На сторінці
мого сайту батьки знайдуть корисні посилання та рекомендації щодо
виховання дитини, оволодіти методиками вирішення конфліктів між
батьками і дітьми, які будуть сприяти не ослабленню, а зміцненню контактів
між ними. Для батьків, які розуміють необхідність саморозвитку та
самовдосконалення, пропоную платформу курсів «Прометеус», які
неодноразово закінчувала сама. На превеликий жаль, батьки все рідше мають
уявлення про те, чим дитина займається в школі в позаурочний час, вважаю,
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що посилання на сайт школи, класу допоможе батькам бути в центрі подій
разом з дітьми.
Уся вчительська спільнота пов'язана одною спільною справою навчанням підростаючого покоління. Тому важливо завжди прийти одне
одному на допомогу, поділитися своїм досвідом, словом і увагою. Тож
колеги, сподіваюся, серед зібраних мною матеріалів знайдуть на сайті щось
корисне і нове для себе. Для них розміщені посилання на освітні сайти,
нормативні документи, методична скарбничка та невеличка бібліотека.
Сторінка «Виховання», яка пропонує розробки позакласних заходів,
виховних годин та класних проектів, стане в нагоді класним керівникам.
Розвиток медіаграмотності є ключовим завданням сьогодення. В
останні роки Україна та події, що в ній відбуваються, стали центральними
темами в провідних мас-медіа різних країн. У цьому потоці інформації та
новин також можна побачити маніпуляції, пропаганду і неправдиву
інформацію (фейки), які часом, буває, досить важко розпізнати без основних
навиків і знань з медіаграмотності. Оскільки, ми, як громадяни, опинилися в
центрі цієї інформаційної війни, наше з вами завдання навчитися
протистояти пропаганді і не підпадати під її вплив. Тільки через знання і
досвід з медіаграмотності громадяни зможуть стати стійкішими до
неправдивої інформації, протистояти маніпуляціям і бути сильнішими в
умовах теперішньої інформаційної війни. Сторінка «Актуально» знайомить
відвідувачів сайту з моєю роботою в рамках Проекту “Програма
медіаграмотності громадян“ за підтримки глобального фонду миру та
безпеки, Міністерства внутрішніх справ і міжнародної торгівлі Канади
(DFATD Canada) та за сприяння Академії Української преси, StopFake та
IREX.
Робота вчителя , безперечно, складна. Кожного разу для виходу на
новий виток свого розвитку, для можливості постійного особистісного і
професійного саморозвитку і самовдосконалення постійно необхідні знання
про себе як про особистість і фахівця, аналіз і усвідомлення яких дозволить
вибрати орієнтир і зробити черговий крок на шляху свого розвитку. Можна
стверджувати, що самопізнання — це важлива і необхідна складова процесу
становлення рефлексивної культури педагога, де закладається основа
подальшого
саморозвитку
фахівця.
Постійне
самооцінювання,
самоорганізація, зіставлення власних досягнень різних часових періодів
здатне прищепити звичку до самоаналізу і планування своєї діяльності,
мотивованого професійного розвитку. Самовдосконалення включає в себе
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три взаємопов'язаних компоненти: самопізнання, самоконтроль і
саморегуляцію, саморозвиток. І найважливішим інструментом кожного з них
є рефлексія. Рефлексія –це діяльність людини, спрямована на осмислення
власних дій, своїх внутрішніх станів, почуттів, переживань, аналіз цих станів
і формулювання відповідних висновків. Рефлексія – основний шлях
отримання нових знань. Знання про самого себе та інших не приходить до
людини ззовні, але тільки через себе, через постійну рефлексію того, що з
тобою відбувається щохвилини, «тут і тепер». Тому саме для власної
рефлексивної діяльності, гармонізації власного психологічного стану, який є
запорукою успіху у процесі професійного зростання, я створила сторінку
«Для душі», де розміщую посилання на матеріали, що сприяють цьому.
Запрошуючи відвідувачів надсилати мені свої посилання, я намагаюся
залучити до рефлексивної діяльності інших.
Учитель - це людина, яка навчається все життя. Самоосвіта і
саморозвиток розглядаються як найбільш значущі чинники професійної
майстерності в сучасних умовах [14]. Тому самоосвіта стає важливим
критерієм успішності роботи вчителя. Учень повинен знати, що вчитель теж
навчається, бо вчитель для учня – це приклад та взірець. Тому мій сайт – це
ще й можливість демонструвати рівень свого професіоналізму , вміння
вирішувати завдання своєї професійної діяльності, спосіб фіксації і
накопичення матеріалів, створення платформи для узагальнення і
систематизації свого педагогічного досвіду. Продемонструвати найбільш
значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної
компетенції мені допомагає сторінка «Успіхи і досягнення».
В Інтернеті людина є учасником активної взаємодії з іншими
суб'єктами. Цілі у цієї взаємодії теж визначено досить конкретно: отримання
інформації або спілкування. Показником того, наскільки швидко і комфортно
користувач домагається поставлених цілей, є ступінь інтерактивності.
Елементом інтерактивності мого сайту є зворотній зв’язок : користувач може
надіслати мені листа на електронну пошту або залишити коментар прямо на
сайті. Як показав мій досвід, учні та колеги обирають електронну пошту.
Сьогодні якість праці педагога вимірюється не тільки кількістю
відмінних оцінок у щоденниках, а компетентністю, конкурентноспроможністю і затребуваністю випускників у житті, і оцінки, які виставляє
молодій людині життя, він справедливо ділить зі своїми вчителями. Це привід для гордості, і для роздумів. Тільки взаємна довіра і повага в тандемі
«вчитель – учень» зможе забезпечити високу якість освіти, виховання і
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успішність підростаючого покоління до життя, а значить, і успішний
розвиток держави.
Комп'ютер на столі вчителя – це не екзотика, а інструмент для
професійної і творчої роботи. Комп'ютерні технології – це вже реальність,
яку використовують в своїй роботі вчителі. Яких тільки інструментів немає
сьогодні в розпорядженні вчителя, який ризикнув разом зі своїми учнями
випробувати нові освітні методики: спеціальні навчальні середовища,
платформи для блогів, безкоштовні веб-сервіси, використання яких може
зробити навчальний процес більш захоплюючим. У результаті вчитель має не
тільки майданчик для реалізації різних моделей навчання, але і підвищує
ІКТ-компетентність, вчиться орієнтуватися в різних видах програмного
забезпечення, в сервісах, які досить швидко оновлюються і
вдосконалюються. Наповнюючи сайт навчальним матеріалом, вчитель пізнає
нові програми та технології для роботи з текстом, таблицями, презентаціями,
анімацією. Таким чином, персональний сайт вчителя є «живим»
інструментом не тільки для створення іміджу сучасного педагога, але і для
нагромадження матеріалу, рефлексії, коригування своєї діяльності.
Проаналізувавши роботу свого сайту, виділю ряд переваг наявності у
вчителя власного сайту:
 інтерактивний зв'язок через сайт з учнями, їх батьками, а також колегами;
 відстеження на сайті таких параметрів, як кількість переглядів, скачувань
матеріалів, допомагає зрозуміти, якою мірою продуктивний той чи інший
матеріал;
 матеріал, викладений на сайті, завжди «під рукою», тобто готовий до
використання на уроці, достатньо підключитися до мережі Internet;
І, звичайно ж, розуміючи необхідність змін в освіті сьогодення,
хочеться залучити до цієї роботи якомога більшу кількість колег. Тому я
проводила майстер-класи по створенню сайту для колег ЗНВК №19, а свій
досвід роботи представляла

на четвертій міжнародній науково-методичній конференції
«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські
перспективи», організатор - Академія української преси в партнерстві з
Міністерством освіти і науки України, 18 – 19 березня 2016 р.,м. Київ

в проекті «Банк веб-ресурсів Запорізької області» на ЗапоВікі
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Авторський_блог/сайт._Банк_вебресурсів_Запорізької_області
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на практичному занятті "Зерна педагогічного досвіду" для
заступників директорів та класних керівників шкіл прямого міського
підпорядкування, листопад 2015р.

на міському семінарі для директорів шкіл «Розвиток
інформаційних та медіаосвітніх компетенцій учасників навчально-виховного
процесу», березень 2014р. ;

на Школі управлінської компетенції заступників директорів шкіл
прямого міського підпорядкування, листопад 2014р.;
Посилання на матеріал http://spes2014.jimdo.com/
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В статье рассмотрен опыт работы по созданию персонального сайта
учителя как коммуникационного центра, который преобразует, сохраняет,
передает информацию, направленную на решение проблем образовательного
характера. Подчеркивается мысль, что создание сайта доступно каждому,
единственное, чем стоит вооружиться – большим желанием создать сайт
самому.
Ключевые слова: сайт учителя, практическое медиаобразование, ИКТкомпетентность, медиакомпетенции, медиаграмотность, модернизация
образования, учебное пространство, интерактивность, самообразование..
The article describes experience in creating personal website of the teacher
as a communication center, which converts, stores, and communicates information
aimed at solving problems of an educational nature. Emphasizes the idea that a
site is accessible to everyone, the only thing that should be armed – a great desire
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Keywords: website teachers, hands-on media education, ICT competence, media
competence, media literacy, modernisation of education, training space,
interactivity, self-education..
Тетяна Мар‘єнко, Наталя Хоцяновська
РОЛЬ МЕДІА-ОСВІТИ У ПРАВОВОМУ ТА ПАТРІОТИЧНОМУ
ВИХОВАННІ МОЛОДІ
«Свобода – це пізнана необхідність»
Б.Спіноза
Стаття присвячена проблемі правового та патріотичного виховання.
Визначено роль медіа-освіти у рамках правового та патріотичного
виховання молоді. Зосереджено увагу на значенні правового виховання у
формуванні патріотизму та його роль у формуванні медіа культури.
Описано форми медіа-освіти в Україні. Більш детальніше розглянуто медіа
освіту у вищій школі, особливо позааудиторніу медіа-освіту. Наведено
власний досвід такої роботи.
Ключові слова: медіа-освіта, правове виховання, патріотичне
виховання, форми медіа-освіти, медіа-освіта у вищій школі, позааудиторна
медіа-освіта у вищій школі, медіа-освіта дорослих, медіа-рух.
В суспільстві вже певний час масмедіа іменують п’ятою владою, але до
останнього часу ми не розуміли всього масштабу впливу ЗМІ на
самосвідомість соціуму, нації, людини. Тільки трагічні події останніх років
надали нам уявлення про стратегічну пріоритетність свідомих засобів
масової інформації, використання масмедіа у якості штурвалу певної влади.
Низька інформатизація суспільства, концентрація ЗМІ в одних руках, а саме
головне, низький рівень освіченості людей і як наслідок низький рівень
критичного мислення, призвели до нищівних наслідків в Україні сьогодні.
Молодь, студенти – є рушійною силою всіх перетворень у будь-якому
суспільстві. Молодь є майбутнім національної держави. Основою будь-якої
національної держави є національна ідентичність її населення, показником
якої в свою чергу виступає патріотизм, як прояв любові та поваги до
батьківщини, культури, мови, що має велику об’єднуючу силу та виступає
основою збереження нації [2].
Останнім часом українська влада не дарма сконцентрувала увагу на
патріотичному вихованні. При цьому необхідно розуміти потреби та спосіб
життя нового покоління інформаційної доби або цифрового покоління (a
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Digital Generation) як його називають на заході [5]. Новий час – вимагає
нових підходів.
Крім патріотизму, важливою складовою національної ідентичності
виступає визнання народом самого себе та розуміння спільних цілей, потреб,
інтересів. Визначальним при цьому видається мудрість Ніцше: можна
перетерпіти будь-яке «ЯК?», коли знаєш «Навіщо?». Вбачається, що на
сьогодні таке розуміння є вкрай важливим, але воно неможливе без
правосвідомості громадян, насамперед молоді, яка формується шляхом
правового виховання.
Відтак побудова Української національної держави видається
неможливою без підготовки основної рушійної сили якою і є українська
молодь, молоді правосвідомої та патріотичної.
Отже, метою статті є дослідження і з’ясування ролі медіа-освіти у
правовому та патріотичному вихованні молоді. При цьому поставлено такі
завдання, як обґрунтування необхідності впровадження правової медіа-освіти
для формування почуття патріотизму та відповідальності за свою державу,
вплив правового виховання на формування відчуття патріотизму у молоді, а
також підкреслення значення медіа-освіти у вищій школі, зокрема, в процесі
позааудиторної роботи зі студентами.
Констатуючи підвищенну увагу до медіа-освіти впродовж останніх
років, необхідно зазначити, що вона стала предметом багатьох наукових
досліджень і публікацій. Дослідженням питання медіа-освіти займаються
В.Ф.Іванов, О.В.Волошенюк, Г.В.Онкович, Н.О.Спринчук та ін.
Проте питання ролі медіа-освіти у правовому та патріотичному
вихованні залишається мало дослідженим. Слід зауважити, що у статті
Н.Череновської було розглянуто медіа-освітні засоби у вихованні
патріотизму молоді в інформаційну добу [6]. Проте на дослідження ролі
медіа-освіти у правовому та патріотичному вихованні молоді увагу
зосереджено не було.
Україною офіційно визнано необхідність медіа-освіти і шляхи її
впровадження на теренах нашої держави. В Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, схваленій Президією Національної академії педагогічних
наук 2010 року, підкреслено потребу у розвитку медіа-освіти, одним з
головних завдань якої повинно бути "запобігання вразливості людини до
медіа-насильства та медіа-маніпуляцій, а сама медіа освіта нерозривно
пов'язана з розвитком демократії в умовах інформаційного суспільства" [1]
За допомогою наукових досліджень встановлено, що найбільш стійкими
до впливу зовні є юристи і медичні працівники, що зумовлюється
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особливостями їх професій, розвитком критичного мислення, необхідністю
мати власну позицію в будь-якому питанні і нести за неї відповідальність.
На сьогодні не можна заперечити визначальну роль масмедіа у
формувані молоді. Практично весь медіаконтент є заполітизованим,
коментарі журналістів не так спрямовані на відтворення фактів, як на
створення сенсації, що підвищить рейтинг. Професійність журналістів щодо
висвітлення певних питань теж піддається сумніву, що зумовлено
особливостями підготовки журналістів в пострадянському просторі, де на
відміну від західної освіти, яка готує журналістів на рівні магістра беручи за
основу іншу професію здобуту на рівні бакалавра, що дозволяє сформувати
професійних журналістів в сфері медицини, політики, юриспруденції, спорту,
тощо. Треба відзначити, що Національна спілка журналістів України
постійно підкреслює необхідність змін у професійній підготовці журналістів.
Отже, маючи брак професійних коментарів фактів, що мають
державотворче значення, вкрай важливо сформувати у молоді критичне
мислення засноване на чіткому розумінні політичних та правових явищ, які
впливають на долю держави, що не дозволить потрапити під вплив
негативної пропаганди, сформує та зміцнить почуття патріотизму.
Відповідно для усвідомлення того, що відбувається сьогодні в нашій
державі, укріплення державності та формування свідомої нації, нагально
необхідно покращити правове виховання населення, адже рівень обізнаності
молоді у праві в цілому і в своїх правах, зокрема, є мінімальним, що
унеможливлює розуміння політичних та інших маніпуляцій, перешкоджає
формуванню громадянського суспільства в Україні.
Противагою стихійній медіа освіті засобами медіа можна поставити такі
контрольовані її форми, як медіа-освіту у школі, вищій школі, медіа-освіту
дорослих, медіа-освітній рух. Саме ці сфери медіа освіти потребують
поширення і розвитку.
На сьогодні практично відсутні яскраві медіапродукти, що слугують
засобом правового виховання і не несуть сенсаційно-емоційного
забарвлення. І це зрозуміло, адже це бізнес, комерція. Інша справа, що в
західному суспільстві впровадження медіа-освіти відбувалось з моменту
виникнення кінематографу і відбувається за активної підтримки держави. [4,
20]. За сучасного особливого стану в Україні можливість фінансування
впровадження медіа-освіти з боку держави обмежена, а отже весь основний
тягар впровадження та розвитку медіа-освіти лягає на плечі громадський
організацій, закладів освіти, окремих правосвідомих та активних громадян.
Жваво і стрімко обговорюється та досліджується впровадження медіаосвіти у школах, вищих навчальних закладах в процесі викладання фахових
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курсів, але видається, що варто сконцентрувати зусилля і в напрямку
позааудиторної роботи з молоддю, студентами.
Беззаперечною є перевага добровільності такої медіа-освіти, побудови її
на міцному фундаменті бажання пізнання, цікавості, небайдужості. До того ж
така форма медіа-освіти є абсолютно вільною у можливості її реалізації від
рамок та стандартів встановлених державою для освітніх процесів. Це є
середовищем взаємодії особи, що посилає медіа-месседж та особи/іб, що
його отримують. Крім того цей процес є можливістю виявити свідому,
активну молодь і стимулювати її розвиток, адже патріотизм не може бути
нерухомим та байдужим.
Почавши роботу в цій сфері в нашій альма-матер, ще до прийняття
Концепції медіа-освіти, хотілося б поділитися відповідним досвідом і
зробити певні висновки.
В 2007 р. за пропозицією студентів та активним сприянням викладачів в
Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка (далі
КППК імені А. Макаренка) було створено студентську газету. Мета газети
була апріорі визначеною, так як створювалась активістами відділення
«Правознавство», а саме - аналітичне видання правового напряму. В газеті
окрім подій відділення, функціонували і функціонують такі рубрики як
оновлення законодавства, наукова сторінка (аналіз важливого правового
питання), юридична кінотека, тощо. Згодом стихійно газета набула статусу
газети коледжу, а функція викладачів у ній звелась до суто організаційної
допомоги.
Виступаючи частиною редколективу газети, студенти не тільки
здобувають інформацію, обробляють та аналізують її, але і критично
осмислюють, що сприяє формуванню медіа-культури. Крім того вони
починають розуміти принципи роботи масмедіа із середини та розуміти роль
людського фактору в такій роботі, що дозволяє не сприймати беззаперечно
будь-яку інформацію, що подається. Молодь формує навички командної
роботи та власну активну позицію у суспільстві.
Необхідно відзначити, що приймаючи участь у створенні газети
юридичного спрямування, студенти працюють над правовим вихованням
іншої молоді. По суті вони висвітлюють правові питання, що їм близькі та
турбують їх, у вигляді та формі зрозумілій для іншої молоді.
Практика показує результати роботи студентів у таких медіа. Більшість
учасників газети в подальшому житті приймають активну життєву та
громадянську позицію. Випускники, що приймали участь у створенні
студентської газети в подальшому спрямували свою діяльність на роботу у
відомих засобах масмедіа, проводять активну правову просвіту в межах своєї
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професійної діяльності юриста через мережу інтернет, виступають
представниками контролюючих владу державних формувань, тощо. Крім
того необхідно зазначити, що робота над створенням газети позитивно
впливає на отримання робочого місця, адже виступає родзинкою для
роботодавців, так як слугує проявом активної життєвої позиції, здатності
критично осмислювати реальну дійсність.
Значний внесок у розвиток учнівських та студентських медіа зробили
організатори Міжнародного конкурсу шкільних медіа, що з року в рік, вже
більше десятиліття, проводиться в Україні. Цей захід проводиться за
ініціативи директора миколаївського Коледжу преси і телебачення Гліба
Головченко та у співпраці з Національною спілкою журналістів України,
Національною академією педагогічних наук України, за підтримки багатьох
інших державних та недержавних органів, організацій, окремих осіб. Цей
захід яскраво відображає необхідність і намагання України та її громадян
сформувати свідому, медіа грамотну та медіа культурну молодь, що буде
будувати майбутнє держави.
Слід відзначити, що наявність таких спеціальних номінацій у конкурсі
як: Висвітлення теми законності та правопорядку, Кращий матеріал про
воїнів-Героїв, Кращий матеріал на тему євроінтеграції України, тощо,
підтверджують необхідність спрямування на правове виховання молоді в
процесі формування патріотизму [3].
Приємно констатувати, що студентська газета «Pro bono» ( в перекладі
«на благо») вже неодноразово ставала переможцем даного конкурсу у різних
номінаціях, в тому числі і «Висвітлення теми законності та правопорядку» і
що найприємніше в один із конкурсів здобула титул найкращої газети
конкурсу.
Проте аналізуючи власний досвід необхідно зауважити, що в жодному
разі позааудиторна медіа-освіта не повинна і не зводится тільки до видання
студентських (учнівськіх) газет. Важливими її формами є і журналістський
гурток, юридична клініка «Bona fides», гурток правового виховання, видання
газети «Коледжанин», тощо.
В межах журналістського гуртка всі бажаючі студенти можуть
прослухати лекції на цікаві теми щодо журналістської майстерності, також
проводяться медіа-клуби з перегляду фільмів на актуальну громадянську
тематику, читання творів, газет з наступним обговоренням у формі
дискусійного клубу, студентам, викладачам та адміністрації надається
допомога у написанні статей до газет коледжу.
Випуск
газети
«Коледжанин»
за
ініціативи
студентського
самоврядування та за підтримки директора КППК імені А.Макаренка
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Щербак О.І., доктора педагогічних наук стало логічним продовженням медіаосвіти, що проводиться навчальним закладом. Адже медіа-освіта дорослих
формує не тільки медіа культуру викладачів та інших співробітників
коледжу, а слугує позитивним прикладом активної громадянської позиції для
молоді, для студентів.
Велику роль у формуванні патріотизму та підвищенні правосвідомості
як студентів, іншої молоді та дорослих, відіграють гурток правового
виховання та юридична клініка, що діють у КППК імені А.Макаренка.
Зусиллями викладачів і студентів відділення «Правознавство» активно
проводяться заходи спрямовані на правове і патріотичне виховання: це
зустрічі із відомими діячами культури, мистецтва, політики та правового
життя, це виставки, круглі столи, семінари, майстер-класи на правову та
державобудівничу тематику, як для студентів КППК імені А.Макаренка, так і
для соціально незахищених верств населення, перегляди документальних та
художніх фільмів з обговоренням правових та національних проблем,
індивідуальні консультації щодо вирішення правових питань, тощо.
Звичайно такі зусилля лишають вагомі результати, але часто базуються
на ентузіазмі викладачів, адміністрації та студентів. Але в процесі спільної
роботи в тому числі і роботи в медіа-освіті народжується свідома,
незашорена та патріотична молодь, яка осмислено сприймає слова
«батьківщина», «держава», «нація», «громадянській обов’язок», «право»,
«національна культура».
Резюмуючи вищезазначене можна зробити висновки, що медіа-освіта
відіграє важливу роль у формуванні нації та національної держави, яка є
неможливою без виховання правосвідомої, патріотичної молоді.
Розвиток критичного мислення та формування свідомого цивілізованого
патріотизму прямо залежить від рівня правового виховання в державі,
масмедіа, освіті. Тільки за умов високого рівня правосвідомості молоді
можливо сформувати справжню національну правову державу, рушійною
силою якої виступатиме не примус, а усвідомлення власної національної
ідентичності, дух патріотизму, здатність жертвувати власними інтересами
для розвитку держави.
Як ефективні форми медіа-освіти при правовому та патріотичному
вихованні варто виділити: медіа-освіту у вищій школі, медіа-освіту дорослих,
медіа-рухи.
Важливу роль у медіа-освіті вищої школи відіграє медіа-освіта в процесі
позааудиторної роботи, елементами якої може виступати створення та
функціонування газет, інших молодіжних (студентських) медіа,
різноманітних профільних гуртків (журналістських, правового та
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патріотичного виховання), створення студентських юридичних консультацій
(юридичних клінік), впровадження медіа-освіти дорослих в ВНЗ.
З огляду на вище викладене вважаємо за необхідне надалі
сконцентрувати увагу державних органів, навчальних закладів та інших
організацій, на впровадженні медіа-освіти у позааудиторну роботу з
молоддю, сконцентрувавши увагу на правовому та політичному вихованні.
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Роль медиа-образования в правовом и патриотическом воспитании
молодежи
Статья посвящена проблеме правового и патриотического воспитания.
Определено роль медиа-образования в рамках правового и патриотического
воспитания. Сконцентрировано внимание на значении правового воспитания
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в формировании патриотизма та его роль в формировании медиа культуры.
Описано формы медиа-образования в Украине. Более детально рассмотрено
медиа-образование в высшей школе, особенно внеаудиторное медиаобразование. Приведен собственный опыт такой работы.
Ключевые
слова:
медиа-образование,
правовое
воспитание,
патриотическое воспитание, формы медиа-образования, медиа-образование
в высшей школе, внеаудиторное медиа-образование в высшей школе, медиаобразование взрослых, медиа-движение..
The role of media education in the legal and Patriotic education of youth
The article contains the problem of legal and Patriotic education. Defines the
role of media education in the legal and Patriotic education of youth. It focuses on
the importance of legal education in the formation of patriotism and its role in the
formation of media culture. The described form of media education in Ukraine.
More detail media education in higher education. Especially outside of classroom
media education. Given our own experience of such work.
Tags: media education, legal education, Patriotic education, forms of media
education, media education in higher education, media adult education, media
movement.
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Марина Осюхіна
СУМСЬКА ДИТЯЧА ЛІТНЯ ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК
МЕДІАОСВІТНІЙ ПРОЕКТ
Визначається роль і потенціал позашкільної медіаосвіти у процесі
розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розглянута інтерактивна
модель медіаосвіти, її переваги та ризики, описано можливості та
результати медіаосвітнього проекту «Дитяча літня школа журналістики».
Ключові
слова:
медіаосвіта,
медіаграмотність,
медіаосвіта, інтерактивна модель, педагогічна модель.

позашкільна

12 січня 2015 року Указом Президента України була схвалена «Стратегія
сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає мету, вектори руху,
дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов
становлення та розвитку України після ратифікації угоди про Асоціацію з
Європейським Союзом. Стратегія передбачає в рамках чотирьох векторів
руху (розвитку, безпеки, відповідальності та гордості) реалізацію 62 реформ
та програм розбудови держави. Одним з пріоритетів у векторі гордості
визначено розвиток інформаційного суспільства та медіа [4].
Інформаційне суспільство у найзагальнішому тлумаченні розглядається
як «фаза («хвиля») у розвитку цивілізації, коли головними продуктами
виробництва стають не речі й енергія, а інформація і знання» [2, с. 3].
Провідними рисами, що вирізняють подібний соціум від попередників,
вважаються: створення глобального інформаційного простору; збільшення
питомої ваги ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), продуктів і
послуг у ВВП (внутрішнього валового продукту) країни; поява якісно нових
комунікацій та ефективної інформаційної взаємодії людей завдяки
зростаючому доступу до національних і світових інформаційних ресурсів,
подолання інформаційної нерівності, прогресуюче задоволення людських
потреб в інформаційних продуктах і послугах. Сприяти становленню
останньої риси покликана, зокрема, медіаосвіта як «процес утворення й
розвитку особистості засобами й на матеріалі засобів масової комунікації
(медіа) з метою формування культури спілкування, творчих, комунікативних
здібностей, критичного мислення, умінь інтерпретації, аналізу та оцінки
медіатексту, навчання різним формам самореалізації за допомогою
медіатехніки» [5, с. 35].
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Згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні одним із
пріоритетних місій країни в названому напрямку є «сприяння розбудові в
Україні ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної
підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною
системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і
медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних
особливостей» [3].
Зважаючи на це, ми розуміємо, що однією зі складових становлення
інформаційного суспільства в Україні є розвиток медіаграмотності школярів
та молоді за допомогою інструментів медіаосвіти. Найбільше уваги у
зазначеній вище Концепції приділено шкільній медіаосвіті. Значний внесок у
вивчення цих проблем у педагогічній площині зробили українські науковці
Г. Онкович, І. Чемерис, В. Андрущенко, І. Дичківська, В. Кремень,
В. Лозовий, та російські − О. Журін, Л. Землянова, І. Фатєєва, І. Челишева та
інші.
Метою нашої розвідки є з’ясувати можливості менш описаної та
розробленої форми медіаосвіти, а саме позашкільної медіаосвіти в
становленні інформаційного суспільства в Україні на прикладі
медіаосвітнього проекту «Сумська дитяча літня школа журналістики».
«Дитяча літня школа журналістики» − це медіаосвітній проект, мета
якого − надати 15 сумським школярам навички та вміння роботи з
інформацією (збору, обробки, перевірки, поширення), що сприяє розвитку
медіаграмотності й критичного мислення дітей. У межах проекту відбулося
інтенсивне 5-денне тренінгове навчання, результатом якого стала публікація
300 примірників газети «Твої Суми», яку створили учасники школи. Захід
відбувся 3-7 серпня 2015 р. у м. Суми, організатором якого стала
ГО «Молодіжна медіаспілка (ММС)» спільно з Агенцією промоції Суми та
КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва. Головним організатором і тренером
школи виступила автор цієї статті.
Особлива увага була приділена побудові програми тренінгу. У перший
день школярі отримали теоретичні знання з основ журналістики (хто такий
журналіст, яка його місія, призначення, якими якостями повинен володіти
професійний медійник, поняття «свободи слова», цензури та самоцензури,
види джерел інформації в журналістиці, специфіка роботи з ними, види ЗМІ,
стандарти журналістики, етичний кодекс журналіста, структура
журналістського друкованого матеріалу, а саме особливості задуму,
заголовку, ліду, композиції друкованої публікації тощо). У другій половині
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дня учасники школи зустрілися з професійними сумськими журналістами, які
розповіли про особливості своєї роботи. Було запрошено представників
різних видів ЗМІ, серед лекторів: Д. Шпірко (тележурналіст), Т. Заворотько
(радіожурналіст), Ю. Левківська (журналіст газети), Д. Відович (журналіст
он-лайн ЗМІ), В. Середа (фотограф). Учасники відмічали, що ці зустрічі
стали одним з найцікавіших та найбільш цінних блоків школи.
Другого дня школярі тренувалися брати інтерв’ю та працювати з
документами. Заняття проходили в тренінговій формі, що дозволило
теоретичні знання одразу закріплювати на практиці (робота в парах, у мікрогрупах, індивідуальні завдання). Також цього дня учасники, використовуючи
метод мозкового штурму, придумали назву для власного інформаційного
продукту (газети) – «Твої Суми», визначили цільову аудиторію видання
(молодь Сум), специфічні інтереси аудиторії. Після цього кожен з молодих
журналістів обрав для себе тему власного майбутнього матеріалу та
приступив до його підготовки (пошук та запрошення гостей, формулювання
мети інтерв’ю, підготовка запитань).
Третій день став для учасників суто практичним. У першій половині дня
школярі збирали інформацію для власних матеріалів (брати інтерв’ю,
проводили
бліц-опитування,
здійснювали
спостереження,
робили
фотоілюстрації, працювали з документами). У другій половині дня всі
учасники розпочали написання власних матеріалів. Особливістю цієї роботи
було те, що всі журналісти знаходилися в одному комп’ютерному класі разом
з керівником школи, який консультував школярів і виконував редакторську
роботу на всіх етапах написання.
Четвертий день був присвячений коректурі та верстці газети. Учасники
школи корегували матеріали одне одного (що сприяло розвитку навичок
аналізу та редагування). Також школярі прослухали експрес-курс з верстки та
дизайну видань у програми InDesign та самостійно зайнялися версткою 4
сторінок газети. Важливо, що діти контролювали та корегували роботу одне
одного (як на етапі написання тексту, так і верстки), що сприяло розвитку
рефлексії і критичного мислення, здатності до медіатворчості.
П’ятого дня учасники відвідали екскурсію на видавництві «Папірус», де
відбувався друг підготовленої школярами газети. Таким чином діти побачили
на власні очі та взяли участь в усіх етапах створення друкованого видання,
що сприяло розумінню медійних процесів, а також десакралізації ЗМІ.
Знаючи та розуміючи всі процеси створення газети, діти більш критично
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ставляться до роботи журналіста, сприймають засоби масової інформації як
суб’єктивний ретранслятор фактів і коментарів.
Також у рамках проекту відбулося урочисте вручення сумчанам
надрукованої газети «Твої Суми», були отримані схвальні відгуки від
читачів. Переглянути примірник газети можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0B2LcsLJc_h_Ia28tSVdpNU9hZ2M/view.
Наприкінці тренінгової частини проекту було проведене анкетування
серед учасників. Так, зокрема, школярі дали середню оцінку рівню
організації тренінгу – 9,9, роботу тренерів – 9,8, роботу групи – 9,6 (з 10
максимальних). Серед найважливіших знань і навичок, що були отримані під
час проекту, учасники виділяють такі: робота з документами, технологія
інтерв’ю, верстка газети, якості журналіста, основи репортажного фото. 92%
учасників вказують, що їхні очікування від проекту справдилися в повному
обсязі. 90% бажають продовжити заняття журналістикою в майбутньому.
Про Дитячу літню школу журналістики було створено близько 15
унікальних журналістських матеріалів (з них 3 – телевізійні сюжети), що
були оприлюднені в сумських та всеукраїнських ЗМІ, на сайті партнерів. Про
ефективність проекту свідчать також позитивні відгуки його учасників.
Проект «Дитяча літня школа журналістики» є реалізацією інтерактивної
(журналістської) моделі медіаосвіти. В Україні на сьогоднішній день
найбільше досліджень на тему медіаосвіти здійснюється в галузі педагогіки,
у той час як питання взаємодії медіаосвіти та журналістики, на нашу думку, є
дослідженим не в повному обсязі.
Описуючі педагогічну та інтерактивну моделі медіаосвіти російська
дослідниця І. Жилавська зазначає, що остання «може бути більш
ефективною, оскільки має прикладний характер і виражену мотивацію як
медіаспеціалістів, так і учасників (аудиторії) [1, с. 107].
Порівнюючи педагогічну та інтерактивну моделі дослідниця говорить,
що коло адресатів інтерактивної моделі може бути на багато більшим
(аудиторія, що представляє різні верстви населення), ніж педагогічної (учні
навчальних закладів, студенти). Також відрізняються комунікативні стратегії,
педагогічна модель послуговується стратегією впливу, у той час як
інтерактивна – взаємодії. Звідси й різниця засобів та форм реалізацій моделі:
педагогічна використовує навчання, навіювання, демонстрацію та опис за
допомогою інтеграції в базову освіту, уроки, курси, гуртки тощо, а
інтерактивна використовує моделювання певних медійних процесів під час
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створення інформаційних продуктів та під час майстер-класів, семінарів,
тренінгів, медіафестивалів, конкурсів, зустрічей.
Рівень мотивації учасників педагогічної моделі І. Жилавська оцінює як в
цілому низький, адже в цьому випадку працюють окремі ентузіасти на основі
особистого інтересу, у той час мотивація учасників інтерактивної моделі є
високою, адже працюють структури на професійній основі. На нашу думку,
рівень зацікавлення учасників є високим завдяки можливості медіатворчості,
а також умовам, у яких особа розвивається, самостверджується та
реалізується (найбільше це відбувається завдяки матеріалізації ідей і праці
людини – виході газет, журналів, появі аудіо та відео роликів тощо).
Результатом педагогічної моделі є суспільство медіакомпетентних
громадян, інтерактивної моделі – формування комунікативного середовища
на основі взаємовигідного співробітництва з аудиторією.
На нашу думку, крім переваг інтерактивної моделі, варто звернути на
ряд викликів. Одна з небезпек – не правильно розуміння мети та результатів
медіаосвіти, якщо педагог (координатор/організатор тощо) вбачає метою
навчити аудиторію споживати та виробляти медіатексти – медіаосвітня
стратегія не буде виконана в повному обсязі, а тому не дасть ефективних
результатів. Також для повноцінної реалізації інтерактивної моделі потрібні
професійні медіаексперти та спеціалісти, які можуть забезпечити повноцінну
реалізацію моделі (розуміються на специфіки створення медійних продуктів
та всіх етапах), а також наявність потрібного технічного обладнання
(комп’ютери та програми з верстки та дизайну для створення газет, журналів,
блогів; радіостудія, комп’ютер та відповідні програми для монтажу
аудіопрограм чи підкастів; телестудія, відеокамера, мікрофон, комп’ютер та
програма для відео монтажу для зйомок та підготовки телесюжетів і
програм). Залучаючи професійних працівників ЗМІ до створення
інформаційного продукту також є небезпека недобросовісного ставлення
перших до своїх «підопічних», коли працівники використовуватимуть
учасників для виконання власних службових обов’язків і не даватимуть
потрібних знань та умінь.
Отже, ми можемо зробити висновок, що можливості позашкільної
медіаосвіти в становленні інформаційного суспільства в Україні та розвитку
медіаграмотності населення є надзвичайно високими, за умови, коли ця
форма медіаосвіти базується на дієвих моделях з високим рівнем мотивації та
практичними результатами, наприклад, на інтерактивній моделі медіаосвіти.
Таким прикладом можна назвати позашкільний медіаосвітній проект
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«Сумська дитяча літня школа журналістики», коли під час тренінгових
занять учасники отримали знання та навички з основ журналістики,
зустрілися з професійними працівниками медіа, відвідали сучасне
видавництво, створили власний інформаційний продукт (газету), брали
участь, контролювали та аналізували процес створення видання на всіх його
етапах.
Дослідження потенціалу позашкільної медіаосвіти може бути
продовжене в майбутньому, зокрема особливості та можливості
«журналістської» моделі медіаосвіти та можливості її використання для
розбудови інформаційного суспільства в Україні.
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СУМСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ КАК
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Определяется роль и потенциал внешкольного медиаобразования в
процессе развития информационного общества в Украине. Рассмотрена
интерактивная модель медиаобразования, ее преимущества и риски, описаны
возможности и результаты медиаобразовательного проекта «Детская летняя
школа журналистики».
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, внешкольное
медиаобразование, интерактивная модель, педагогическая модель.
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SUMY CHILDREN’S SUMMER SCHOOL OF JOURNALISM AS A
MEDIA EDUCATIONAL PROJECT
The purpose of the article is to find the role and potential of non-formal media
education in the development of information society in Ukraine. We examined an
interactive model of media education, its benefits and risks, also we described
features and results of the media project “Sumy Summer School of Journalism for
Children”.
Keywords: media education, media literacy, extracurricular media education,
interactive model, pedagogical model.

Олег Пархітько
СТЕРЕОТИПИ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНО У ХХІ СТОЛІТТІ:
ВІЙСЬКОВА ТЕМАТИКА
У статті зроблено спробу виявити системність і детермінізм у
створенні стереотипів в американських кінострічках ХХІ століття,
присвячених бойовим діям. Американські фільми з військової тематики
виготовляються за єдиним стандартом з використанням однакових
образотворчих моделей. Автор показує, що виготовлення американських
стрічок з військової тематики відповідає потужному соціальному
замовленню.
Ключові слова: стереотип, фільм, військова тематика, масова
аудиторія, вплив.
Загальноприйнято, що кінематограф є потужним засобом масової
інформації. Серед інших видів ЗМІ він займає власну унікальну нішу, на
кінопродукцію існує великий соціальний попит. Економічна криза завдала
чергового нищівного удару друкованим ЗМІ: сучасний реципієнт намагається
позбутися зайвих витрат, і газетно-журнальна продукція стає надлишковою.
Радіо давно перетворилося на засіб розважання у максимально спрощеній,
невибагливій формі. Вочевидь, кіно значно програє в оперативності
телебаченню та інтернет-ЗМІ, однак воно й не претендує на
конкурентоспроможність на цьому полі. На відміну від оперативних ЗМІ,
кінематограф більше впливає на світосприйняття і формування моделі світу.
У цьому аспекті йому доводиться витримувати конкуренцію з боку
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книжкового формату. Зазначимо, що у ХХІ столітті книга переважно
представлена в електронній формі. Цілком зрозуміло, що книга апріорі є
глибшою за кінострічку. Однак кінофільм, як правило, пропонує світоглядну
інформацію у доступному масовій аудиторії розважальному форматі.
Сучасний кінематограф виконує низку психологічних функцій. Поперше, він дозволяє масовому реципієнту, який не відвідує театральні
вистави, відчути дотичність до «справжнього» мистецтва. Для людини ХХІ
століття з її фрагментарними знаннями та пошкодженим культурним рівнем
декодування символічного театрального дискурсу все одно виявилося б
надмірним завданням. По-друге, кінематограф надає відчуття обізнаності зі
складними соціальними та філософськими проблемами сьогодення.
Підкреслимо, що у форматі масовізованого кіно відчуття обізнаності є
важливішим за реальну обізнаність із проблемами, яких у стрічці насправді
може й не бути. Отже, кінематограф ХХІ століття виконує важливі соціальні
функції.
Говорячи про вплив медіа на масову аудиторію, не варто вважати, що
вразливими є лише люди з низьким рівнем освіти. Як зазначає О. Федоров,
медіатексти, що стосуються масової культури, мають успіх зовсім не
внаслідок того, що орієнтовані на людей з низьким естетичним смаком, а
тому, що їхні автори відповідають на реальні, гідні поваги та вивчення
потреби аудиторії [5, 125].
Передача світоглядних концептів на рівні середньостатистичного
глядача відбувається переважно за рахунок стереотипізації. Стереотипи – це
загальноприйняті у суспільстві спрощені моделі обробки та сприйняття
інформації, які надають змогу масовій аудиторії формувати модель світу на
поверховому рівні [4, 178]. Стереотипи спрощують і прискорюють обробку
інформації, що, безперечно, є важливим в епоху пришвидшення усіх
життєвих процесів. З іншого боку, стереотипи значно примітивізують світ,
роблять його однозначним та лінійним. Отже, інтерпретуючи певне життєве
явище, подію чи процес, стереотип віддає перевагу одній точці зору,
повністю ігноруючи інші. Вочевидь, така властивість стереотипів робить їх
дуже зручними для маніпулювання інформацією.
Стереотипізація є одним із основних принципів, покладених в основу
голлівудського кінематографу. Можна скільки завгодно критикувати
американців за низький рівень культури, однак «Голлівуд» майстерно
вправляється з обов’язком глобального поширювача американської системи
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цінностей. У нашій статті ми зупинимось на розгляді голлівудських фільмів,
присвячених війні, що побачили світ у ХХІ столітті.
Актуальність розглянутої теми зумовлена станом сучасних
міжнародних та внутрішніх подій. Атмосфера у світі залишається досить
напруженою. Дехто з експертів проголошує початок нової «холодної війни»,
дехто передрікає швидкий початок Третьої світової війни. На жаль, війна
стала цілком природним явищем для сучасної України. Таким чином,
медіапродукція, присвячена бойовим діям, привертає наразі особливу увагу.
Об’єктом дослідження у статті стали голлівудські кінострічки ХХІ
століття, присвячені військовій тематиці. Нами було обрано п’ять відомих
американських фільмів: «Перл-Харбор» (2001 р.), «Ескадрилья «Лафайєт»
(2006 р.), «Володар бурі» (2008 р.), «Безславні виродки» (2009 р.) та
«Снайпер» (2014 р.). Предметом статті став розгляд стереотипів, які
реалізуються в зазначених кінострічках.
Дослідженню стереотипів приділяли увагу О. Бойко, В. Владимиров, Т.
ван Дейк, У. Еко, Л. Завгородня, В. Іванов, У. Ліппманн, Д. МакКвейл, Г.
Почепцов, В. Шульц. Стереотипи в американському кіно розглянуто в
роботах А. Трепакової, А. Нуріахметової, О. Федорова та В. Щербакової.
Так, А. Трепакова аналізує американський кінематографічний дискурс після
розвалу СРСР, присвячуючи окремий розділ стереотипам. А. Нуріахметова
об’єктом свого дослідження обирає супергероя в американських ЗМК. О.
Федоров у монографії «Аналіз візуальних медіатекстів» приділяє кілька
розділів аналізу стереотипів в американському кінематографі кінця ХХ –
початку ХХІ століття. В. Щербакова у кандидатській дисертації розглядає
стереотипізацію російської дійсності в американському кіно.
Мета дослідження – виявити системність і детермінізм у створенні
стереотипів в американських кінострічках ХХІ століття, присвячених
бойовим діям, і запропонувати спосіб критичного сприйняття цієї
кінопродукції. Означена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1)
виявити характерні особливості голлівудських фільмів про війну як
культурного феномена ХХІ століття; 2) знайти ключові стереотипи, пов’язані
з бойовими діями; 3) виявити типовість образів головних персонажів
кінострічок; 4) продемонструвати сугестивність наявних в аналізованих
кінострічках стереотипів; 5) запропонувати спосіб критичного ставлення до
ідеологем, що просуваються творцями кінострічок.
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Фільми, що стали об’єктом нашої статті, хронологічно обіймають період
з 2001 по 2014 рік. Як було зазначено, стрічки об’єднує військова тематика.
При цьому війни у стрічках розглядаються різні: Перша світова війна
(«Ескадрилья «Лафайєт»), Друга світова війна («Перл-Харбор» та «Безславні
виродки»), війна в Іраку («Володар бурі» та «Снайпер»). Друга ознака, що
об’єднує аналізовані стрічки, полягає в тому, що головним героєм усіх
фільмів є саме американський військовий. По-третє, усі стрічки побудовані
за простим лінійним сюжетом на кшталт комп’ютерної гри (особливо це
відчувається у «Володарі бурі» та «Снайпері», де сюжет розгортається
навколо виконання головними героями окремих місій). Звичайно, фільм про
війну не повинен бути занадто складним. Однак аналізовані стрічки
принципово відрізняються від філософських драм 70-х («Мисливець на
оленів», «Апокаліпсис сьогодні») та військових епосів 80-х – початку 90-х
(«Взвод», «Список Шиндлера»), в яких піднімаються складні соціальні
проблеми.
У розглянутих кінострічках виявляється чимало стереотипів. Один із
найтиповіших – протистояння добра та зла. В усіх стрічках американські
військові втілюють ідею добра. В залежності від військового конфлікту
вороги різняться, однак усі вони (німці, японці, ісламські бойовики)
недвозначно втілюють світове зло. Т. Брук зазначає, що в Голлівуді
традиційними антагоністами вважаються росіяни. Однак з середини ХХ
століття, із зрозумілих причин, починається негативне зображення німців та
японців. Дослідник додає, що ще з часів німого кіно демонізуються араби та
мусульмани в цілому [1]. Щоб реципієнт «правильно» оцінив приналежність
сторін конфлікту до добра чи зла, режисери майстерно розставляють
індикатори. Це жорстоке вбивство мирних беззахисних людей («Ескадрилья
«Лафайєт», «Снайпер»); зневажливе ставлення до людини («Безславні
виродки»); цинічна та підступна поведінка (полковник Ганс Ланда у
«Безславних виродках»). Німецький льотчик-ас в «Ескадрильї «Лафайєт» не
позбавлений певної шляхетності. Однак його приналежність до «сил зла»
демонструє жорстока посмішка: загибель ворогів викликає у нього
садистську насолоду. Японці у «Перл-Харборі» не вбивають мирних людей і
не знущаються над ними. Однак дихотомія добро – зло і тут виявляється
очевидною. Впродовж дев’яноста хвилин нам демонструють сповнене
позитивними емоціями життя американських військових, ми починаємо
співчувати їм. Японців позиціонують як зібраних, жорстких і налаштованих
на виконання мети – знищення Перл-Харбору. Японці позбавлені режисером
звичайних людських рис, що створює відчуття небезпеки та агресії.
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Зрозуміло, що сама демонстрація підступного нападу остаточно формує
прихильність глядачів. Як зазначає С. Кудрявцев, фільм «Перл-Харбор»
настільки проникнений неприхованим пафосом помсти японцям, що у версії
стрічки, яка невдовзі після американської прем’єри побачила світ в Японії,
прийшлося робити деякі купюри [3].
В американських фільмах про війну особливою продуманістю
відзначається образ головного персонажу. Він наділений цілою низкою
чеснот і повністю позбавлений недоліків, якщо йдеться про період бойових
дій. Головний герой є ідеальним військовим, спроможним подолати будь-які
складнощі на своєму шляху. Найближча паралель в американській культурі –
образ супергероя. Герої фільмів про війну не виходять за межі людської
природи, однак їхній послужний список все одно вражає. Так, тільки головні
герої стрічки «Перл-Харбор» Рейф Маккоулі та Денні Уокер змогли підняти
свої літаки в повітря 7 грудня 1941 року, після чого вдвох знищили сім
літаків ворога і розчистили небо над затокою. Сержант Вільям Джеймс зі
стрічки «Володар бурі» береться за неймовірні справи і завжди лишається
невразливим. Він постійно ризикує як своїм життям, так і життям членів
своєї групи. Психологічно ламаються навіть його напарники. Один із них
пропонує вбити Вільяма як небезпечного для всієї групи. Снайпер Кріс Кайл
з 1920 метрів знищує бойовика одним пострілом («Снайпер»), хоч тут маємо
справу з фактом біографії реального американського снайпера.
Головний герой – ідеальний військовий. Під час війни, яка для інших є
нещастям, він відчуває себе всемогутнім, непереможним. Кріс Кайл та
Вільям Джеймс крокують крізь війну як асфальтоукладники, а для
лейтенанта Альдо Рейна («Безславні виродки») війна – це цікава пригода з
елементами екстриму. Цікаво, що якраз мирне життя або стає для героя
зоною напруження й конфлікту, або повністю ігнорується режисерами. Так,
із серйозними проблемами стикаються Вільям Джеймс та Кріс Кайл при
спробах адаптуватися до мирного життя; не знаходить кохану після війни
Блейн Роулінгс («Ескадрилья «Лафайєт»); влаштовують бійку за жінку кращі
друзі Рейф Маккоулі та Денні Уокер. Цілком зрозуміло, що жіночі образи в
усіх стрічках є фрагментарними і створені заради надання завершеності
образу головного героя.
Головний герой кінофільмів про війну – простий американський
хлопець з відкритим обличчям. Режисери намагаються підкреслити його
походження з типового американського ранчо («Перл-Харбор», «Ескадрилья
«Лафайєт», «Володар бурі», «Снайпер»). Навіть Альдо Рейн повідомляє, що
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походить із Теннессі – одного з південних штатів американської глибинки. У
такий спосіб режисери передають месидж: за певних обставин будь-який
американський патріот може стати героєм. Отже, маємо досить прозорий
натяк на непереможність американської армії.
Головний персонаж фільмів про війну як справжній супермен має
лишитися живим. Тут, щоправда, треба внести кілька уточнень. Образ Кріса
Кайла у стрічці «Снайпер» заснований на історії життя легендарної людини,
яка загинула вже у мирні часи. Однак режисер стрічки Клінт Іствуд вдало
вийшов із ситуації – глядачі не бачать загибелі героя, про неї лише
повідомляється. Режисер «Перл-Харбора» Майкл Бей вбиває одного з двох
головних героїв Денні Уокера, однак лише після того, як він виконав
завдання неймовірної складності. Крім того, Уокер би напевно вижив, якби
режисеру не треба було якось розв’язувати любовний трикутник на кшталт
мексиканського телесеріалу.
Для підсилення невразливості головного героя режисерам доводиться
знищувати персонажів другого плану. Особливо брутальним на цьому шляху,
безперечно, є Квентін Тарантіно, який у стрічці «Безславні виродки» вбиває
двох важливих для розвитку сюжету жіночих персонажів. Цій меті слугує й
виявлення слабкості й страху кимось із другорядних героїв. Як правило,
слабкість виявляє хтось із співвітчизників головного персонажа (Вільям
Дженсен в «Ескадрильї «Лафайєт», рідний брат Кріса Кайла), однак цю роль
можуть виконувати й вороги («Безславні виродки»).
Цікаво, що не в усіх аналізованих стрічках наявний головний антагоніст.
І тут простежується внутрішня логіка. З одного боку, справжній супермен
має перемогти головного негідника, щоб підтвердити своє реноме. З іншого
боку, сценаристу та режисеру доводиться створювати саме образ
супернегідника, інакше двобій може зашкодити іміджу супергероя. І тут
творцям стрічки доводиться приймати стратегічне рішення. У «Безславних
виродках» на роль головного негативного персонажу обрано полковника СС
Ганса Ланду. Він підступний, жорстокий і дуже розумний, що робить його
гідним антагоністом. Натомість у стрічці «Перл-Харбор» антагоніст
головному герою відсутній, оскільки японські льотчики не увійшли в історію
як славетні аси. Приблизно з цієї ж причини відсутній головний антагоніст у
фільмі «Володар бурі» - важко знайти антагоніста звичайному сержанту
американської армії. І навпаки, дуель снайперів – класика масового кіно; як і
образ німецького льотчика-аса.
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В аналізованих кінострічках режисери намагаються продемонструвати,
що американські військові загони – середовище братерства та
самовідданості. Цей месидж контрастує з атмосферою ворожнечі та
непевності, характерної навіть для стосунків між співвітчизниками у
кінострічках 70-80-х років. У фільмах ХХІ століття показано, що армія
дозволяє розкритися кращим якостям людини. Так, заможний Бріггс Лаурі
(«Ескадрилья «Лафайєт»), який спочатку зневажає чорношкірого солдата
Юджина Скіннера, поступово починає його поважати. Цей стереотип
порушує стрічка «Володар бурі». Вільям Джеймс – надто сильний
індивідуаліст. Напарники й друзі його не цікавлять – важливою є лише сама
війна. Однак і цей образ легко вписується в парадигму американських
стрічок про війну, оскільки концепція індивідуалізму є цілком зрозумілою
кожному американцю.
Варто відзначити й певний американоцентризм голлівудських
режисерів. Якщо у війні в Іраку американські військові насправді були
головними дійовими особами, то цього ніяк не можна стверджувати стосовно
Першої та Другої світових війн. Однак американці – головні герої всіх
зазначених баталій. Більше того, після перегляду стрічок має створюватися
враження, що саме американський внесок у перемогу був найвагомішим. У
цьому плані всіх перевершив Квентін Тарантіно, персонажі якого вбивають
Гітлера, Геббельса, Герінга й Бормана й завершують світову війну.
Досить типовим для фільмів про війну є образ досвідченого наставника.
Це капітан Жорж Тіно в «Ескадрильї «Лафайєт», полковник Джеймс Дулітл у
«Перл-Харборі». Це розумний старший товариш, який скеровує головних
героїв у правильному напрямку, виправляє їхні юнацькі помилки, іноді
захищає їхні інтереси. Різновидом цього образу є лідер країни чи
головнокомандувач, який завжди говорить мудрі речі, надихає на подвиг й
особисто співпереживає кожному солдату. Найбільшою мірою цей образ
реалізований у «Перл-Харборі», де пафосна риторика президента США
Франкліна Рузвельта приречена увійти в історію.
Отже, американські фільми про війну ХХІ століття, попри очевидні
відмінності у підході до кінематографу різних режисерів, утворюють єдину
систему військових образів та стереотипів, що дозволяє говорити про
потужне соціальне замовлення. Американське кіно про війну покликане
передати світу месидж, сутність якого полягає в тому, що американська армія
є непереможною, а американські солдати – кращі у світі. І британський
офіцер абсолютно не випадково говорить Рейфу Маккоулі: «Якщо у вас всі
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такі, як ви, я не заздрю країні, що буде воювати з вами». З ним ніби
погоджується японський адмірал Ямамото, що після знищення Перл-Харбору
пророкує: «Боюсь, ми розбудили велетня, який спав».
У контексті розглянутих продуктів голлівудської кіноіндустрії цілком
доречно підняти питання щодо критичності ставлення до кінематографу як
виду ЗМІ. Як правило, «джинса» у виконанні журналістів газет, журналів або
телеканалів викликає критику, однак при оцінці художніх фільмів звикли
списувати все на своєрідне авторське світобачення. Зважаючи на потужний
вплив кіно на масову свідомість, слід виробити до нього критичне ставлення.
Проблема полягає в тому, що, аналізуючи фільми, важко провести чітку
демаркаційну лінію між інформацією та вимислом. Мабуть, не слід
критикувати режисера за те, що він вбиває Гітлера у той час, коли минула
тільки половина Другої світової війни. Наразі формат так званої
альтернативної історії набув великої популярності в художній літературі. На
нашу думку, в контексті вироблення правил медіабезпеки не варто критично
оцінювати фактичне наповнення художнього твору, сконцентрувавши увагу
лише на його ідеологемах. Дослідник семіотики У. Еко пропонує виділити
три «ряди», або «системи», що є значущими у творі: а) ідеологія автора; б)
умови ринку, які визначили задум, процес написання та успіх книги (або
принаймні сприяли першому, другому або третьому); в) прийоми оповіді [2,
209]. Вважаємо запропоновану У. Еко схему достатньо зручною для
розробки правил критичного ставлення до медіатвору.
Перший «ряд», ідеологія автора, передбачає пошук ідеї, яку автор
вкладає у власний твір. На цьому етапі критичного аналізу твору пропонуємо
відповісти на запитання: Чи є авторське твердження аксіомою? Якщо ні, то
необхідно верифікувати його за допомогою інших джерел.
Другий «ряд» концепції У. Еко дозволяє поставити наступне запитання:
Які фактори вплинули на авторський задум? Чи не є авторська ідея наслідком
соціального замовлення?
Третій «ряд», прийоми оповіді, призводить до появи запитання:
Наскільки об’ємно і збалансовано представлена у творі система образів?
Вважаємо, що якісно розроблена система образів твору спроможна
виступити самостійним доказом на підтвердження авторської ідеї.
Спробуємо за цією схемою оцінити один із аналізованих фільмів –
«Перл-Харбор». Думку режисера Майкла Бея можно сформулювати таким
чином: якщо хтось атакує США, то буде знищений, оскільки американці
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мають кращу армію у світі. На це натякають і кілька персонажів стрічки.
Вочевидь, думка є достатньо простою і схожа на найгірші зразки пропаганди.
До того ж, твердження не виглядає однозначним: у прямому військовому
зіткненні американці востаннє перемогли саме японців під час Другої
світової війни. В’єтнамська війна у самих США вважається програною. Після
цього американські військові вдаються до тактики спецоперацій, які
насправді в бліьшості випадків складаються на їхню користь за рахунок
істотної технічної переваги. Отже, факти неспроможні підтвердити чи
спростувати авторську ідею, яка лишається на рівні твердження.
Прем’єра стрічки відбулася 21 травня 2001 року. Відзначимо, що фільм
побачив світ до трагедії 11 вересня. На той момент в американському
кінематографі існував попит на епічні стрічки на кшталт «Дня незалежності».
Стрічка була підготовлена до шістдесятої річниці нападу японців на ПерлХарбор. Отже, проект можна вважати вдалою з комерційної точки зору
відповіддю на соціальний запит.
Говорячи про об’ємність і збалансованість системи образів, зазначимо,
що всі персонажі фільму є стереотипними. У стрічці не створено жодного
об’ємного образу. Режисеру не вдалося створити й збалансовану систему
образів: різні персонажі висловлюють однакові думки, отже, є
взаємозамінними. Таким чином, система образів у стрічці побудована
невдало і не може слугувати аргументом на посилення авторської ідеї.
Сучасний кінематограф є потужним засобом медіавпливу. Цей вплив
значно посилюється за рахунок глобалізаційних процесів та стрімкої
технологічної еволюції. Поза сумнівом, американський кінематограф
внаслідок розвитку новітніх технологій, фінансових інвестицій, державної,
суспільної та культурної підтримки апріорі має одну з найкращих у світі
позицій для поширення ідей американізації. Одним із найпотужніших шляхів
насаджування власної ідеології є стереотипізація – передача інформації у
спрощеній, максимально доступній формі. Зважаючи на це, сучасній людині
необхідно виробляти медіаграмотність, щоб мати змогу протистояти
медіавпливу в різних формах.
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В статье сделана попытка обнаружить системность и детерминизм в
создании стереотипов в американских кинофильмах ХХІ века, посвященных
боевым действиям. Американские фильмы о войне изготавливаются по
единому стандарту с использованием одинаковых моделей создания образов.
Автор показывает, что изготовление американских фильмов о войне
соответствует мощному социальному заказу.
Ключевые слова: стереотип, фильм, военная тематика, массовая
аудитория, влияние.
An attempt to reveal consistency and determinism in creating American films
about warfare in the XXI century has been made in the article. American films
about warfare are made according to a unified standard using similar models of
creating images. The author shows that creating American films about warfare
corresponds to powerful social mandate.
Key words: stereotype, film, warfare, mass market, influence.

Оксана Пісня
МЕДІАОСВІТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ ЯК НЕОБХІДНА
СКЛАДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. У статті розглянуто медіаосвіту для людей літнього віку як
необхідну складову життєдіяльності. Розкрито взаємозв’язок і вплив
сучасних мас-медіа на старше покоління в контексті виховання культури
споживання і обробки інформації.
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Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, люди похилого віку,
навчання впродовж життя, вплив та значення мас-медіа у повсякденні для
старшого покоління.
Над питаннями впливу медіа на різні вікову групи, рівні і критерії
розвитку медіаспоживача досліджували І. Левшина, Ю. Усова, О. Федоров,
О. Шариков. Медіаосвітні концепції, методи і моделі розробляли та
аналізували Л. Зазнобіна, Л. Мастерман, С. Пензін, О.Спічкін, Ю. Усов, О.
Федоров, О. Шариков та ін. Моделі медіаосвіти представлені в працях
Л.Баженова, О. Баранова, К. Ворснопа, Л. Зазнобіної, С. Пензіна, Г. Поличко,
О. Федорова та ін
У сучасному світі знання змінюються швидше, ніж змінюються
покоління. І хоча знання стають дедалі доступнішими, здатність приймати
рішення, діяти на базі отриманих знань виявляється часто проблематичним
[2].
Прогресивне молоде покоління ледь встигає за сучасними
інформаційними технологіями та постійними інноваціями, а що вже говорить
про тих, хто переступив 60-літній рубіж?
Швидко ознайомити населення з новими тенденціями під силу лише
сучасним медіа. Тільки їм – це тим джерелам інформації, що дають доступ до
широкого світу.
Кожен із нас вибирає джерело інформування за способом життя, родом
занять, за власними інтересами. Водночас, інформація, яку ми споживаємо,
не є безпечною. Сучасні медіа не лише інформують нас, а й маніпулюють
нами, пропагують, пропонують, агітують, нав’язують, вказують.
Медіаграмотність сучасної людини неможливо виокремити з інших її
компетенцій — професійної, економічної, вміння будувати й розвивати
стосунки, відповідально взаємодіяти з довкіллям тощо. Адже сучасне життя
щільно медіатизоване, й ця тенденція тільки посилюється [12].
Сьогодні контакти людини з медіа перебільшують 11 годин на день,
діти віком від 2 до 12 років в середньому дивляться телебачення 25 годин на
тиждень [5] – а це близько чотирьох годин на добу.
Водночас, люди, яким за 65 років приділяють понад 5,5 годин щодня
своєму улюбленому заняттю – перегляду телепередач, що в тиждень
становить близько 40 годин. Виходячи з вище наведених даних робимо
висновок, що найбільше часу перед екранами телевізорів проводять
пенсіонери [3].
Ці приклади стосуються тільки телебачення. Не забуваймо, що свій
вплив на формування свідомості людини також мають радіо, преса, Internet,
кіно та інші мас-медіа.
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Запровадження інформаційних і комунікаційних технологій створило для
громадян низку проблем щодо її сприйняття, переосмислення та
усвідомлення задокументованих або публічно оголошених відомостей про
соціально-політичні, економічні, духовно-культурні та інші події і явища, що
відбуваються в нашому суспільстві, державі, в навколишньому середовищі,
на міжнародній арені [9, ст. 5].
Особливої гостроти набуває питання щодо вмінь і навичок грамотно і
критично сприймати, інтерпретувати й аналізувати багатоманітні
інформаційні повідомлення. Нерозуміння частиною громадян нашого
суспільства сутності багатопланових соціальних процесів, штучне створення
конфліктних і стресових ситуацій, неадекватна поведінка, життя у
віртуальному середовищі — все це несе загрозу дегуманізації дійсності [9, ст.
5].
Тож незаперечним залишається той факт, що медіаосвіти неабияк
потребують всі вікові категорії громадян незалежної української держави і
люди пенсійного віку не є винятком. Саме через стрімкий розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій і системи мас-медіа потребує
цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного
користування ними.
Фахівці ЮНЕСКО вважають, що медіаосвіта, як частина прав на
доступ до інформації та самовираження, належить до основних прав і свобод
людини. Також незмінною є думка, що медіаосвіта має тривати все життя
людини [8, ст. 22].
Сучасний український пенсіонер – це громадянин, який був
народжений, пройшов процеси становлення, сформувався як особистість за
часів радянської влади. Це гарний приклад комуністичного виховання
радянської людини, якому притаманні такі риси як: відданість справі,
колективізм, гуманізм, патріотизм, працьовитість, особиста гідність та ін.
Одну із істотних ролей у формування комуністичного світогляду
трудящих за для впливу на суспільне життя країни було покладено на засоби
масової інформації. Радянський інформаційний споживач – це відданий,
слухняний представник своєї Батьківщини, той що мав звичку сліпо довіряти
всьому побаченому із телеекранів, почутому із радіоприймачів, прочитаному
зі шпальт друкованих видань. Час минув. І вже відносно давно розпався
могутній Союз Радянських Соціалістичний Республік, а звички залишилися.
Для багатьох людей ЗМІ залишаються непохитним авторитетом і експертом з
будь-яких питань.
Тож, можна із впевненістю говорити, що люди поважного віку мають
навчатися медіаграмотності тобто бути медіаосвіченими, щоб уміти
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протистояти різноманітним витонченим маніпуляціям, щоб не піддатися
пропаганді та зуміти розрізнити інформаційний матеріал від матеріалу «на
замовлення».
Інститутом соціальної роботи та управління Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в межах дослідження
був проведений констатувальний експеримент, у якому взяли участь особи,
віком від 55 до 75 років, що є клієнтами територіальних центрів соціального
обслуговування міста Києва. За результатами було визначено основні
складові життєдіяльності людини похилого віку, які впливають на її якість в
старості. З-поміж основних чинників вирізняються такі: як можливість для
навчання в похилому віці (оволодіння новими, актуальними для сьогодення
знаннями, уміннями та навичками, що можуть бути застосованими на
практиці відразу); можливість для саморозвитку, самовдосконалення,
самоосвіти тощо [1].
Тож, освіта впродовж життя є необхідною умовою існування людини в
сучасних цивілізаційних умовах.
ХХІ століття принесло суспільству, що навчається, нові виклики,
загрози, але й нові здобутки. Сучасна модель ціложиттєвої освіти ґрунтується
на компетентнісному підході і враховує, зокрема, Рекомендації
Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових
компетентностей ціложиттєвої освіти (18.12.2006 р.), серед яких визначено й
«уміння вчитися». У Рекомендаціях йдеться, зокрема, і про те, що «вкрай
необхідно, щоб дорослі могли розвивати власні ключові компетентності
впродовж усього життя, пристосовуючи їх до змінних умов світу» [11, ст.
10].
Україна декларує впровадження принципу ціложиттєвої освіти як
пріоритетного від 2002 року, коли було ухвалено Національну доктрину
розвитку освіти. Одним із ключових напрямів державної освітньої політики в
«Національній стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки названо
неперервну освіту та «навчання впродовж життя» [11, ст. 11].
Метою неперервної освіти є становлення й розвиток особистості як у
періоди її фізичного і соціально-психологічного дозрівання, розквіту й
стабілізації життєвих сил та здібностей, так і в періоди старіння організму,
коли на перший план висувається завдання компенсації сил і можливостей,
що втрачаються [10].
Останнім часом утверджується досить широке розуміння медіаосвіти
не тільки як певного компонента шкільного чи вишівського навчання, а й як
довгострокової суспільно-просвітительської діяльності, що охоплює дітей і
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дорослих. Медіаосвіта розглядається як постійний розвиток і
самовдосконалення особистості в суспільстві [6].
Результатом медіаосвіти має бути підвищення медіакомпетенції, або її
ще називають медіаграмотністю, яка полягає в сукупності мотивів, знань,
умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню та
передаванню медіа текстів різних форм, жанрів, а також аналізові складних
процесів функціонування медіа в суспільстві [7, ст. 10].
Насамперед, люди старшої вікової групи мають чітко усвідомити, що
медіа характеризуються не лише із позитивного боку, а й вміщають в собі
ряд загроз.
Зважаючи на це, найважливішою частиною медіаграмотності є: поперше, вміння критично мислити, декодувати медіатексти, щоб мати
критичну автономію від медіа, а також вміння інтерпретувати, аналізувати та
оцінювати інформаційний матеріал. І друге — це розуміти характер
медіаіндустрії: хто власник медіа, чому доносять саме цей месидж і через ці
медіа, хто його створив, за які кошти і чого він хоче у відповідь [4].
Отже, завдання сучасності – навчити суспільство, зокрема, людей
поважного віку, вміти оцінювати і адекватно реагувати на інформацію, що
насичує медіапростір, за для соціалізації та соціально-психологічної
адаптації даної категорії населення.
Таким чином, навчання – це ефективний засіб профілактики депресій у
людей похилого віку. Участь в учбовому процесі допомагає людині
крокувати в ногу з часом, тренувати пам’ять, розвивати інтелект.
Не потрібно передчасно пенсіонерів вважати за відпрацьований
матеріал. Адже ця вікова категорія громадян переживає великі зміни –
народження нової моделі пенсіонерів, що відбувається завдяки розвитку та
інновацій.
Сьогоднішні пенсіонери – це, передусім, активні користувачі мережею
Інтернет за допомогою сучасних гаджетів. Вони наполегливо освоюють
Facebook, Skype, WhatsApp, гарно розбираються в супутниковому
телебачення, намагаються вивчати іноземні мови, щоб споживати
інформацію із іноземних мас-медіа.
Щоб не залишитися на самоті зі своїми труднощами, ці люди мають
величезні потреби і бажання у навчанні. У них є певний багаж знань та
досвіду, вони уміють працювати колективно, вони з повагою ставляться до
чужої думки. Всі ті якості виховання, які засвоювалися з молодих літ – набуті
і незабуті.
Через велику довіру до медіа та достатню кількість вільного часу, їм
найлегше загубитися у потоках неправдивої інформації.
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Тому, медіаосвіта та медіаграмотність для людей похилого віку – вкрай
необхідні навчальні процеси, щоб мати можливість надалі споживати
відфільтрований матеріал.
Дана проблема є досить актуальною для сьогодення і потребує
подальшого дослідження.
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Abstract. The article deals with media education for the elderly as a
necessary part of their life. This work reveals the interrelation and modern media
impact on the older generation in the context of consumer culture education and
information processing.
Keywords: media education, media literacy, elderly, lifelong learning, the
influence and importance of the media in everyday life for the older generation.
Аннотация. В статье рассмотрено медиаобразование для людей
пожилого возраста как необходимую составляющую жизнедеятельности.
Раскрыта взаимосвязь и влияние современных масс-медиа на старшее
поколение в контексте воспитания культуры потребления и обработки
информации.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, люди
преклонного возраста, обучения в течении жизни, влияние и значение массмедиа в повседневной жизни для старшего поколения.
Наталія Стеблина
ЧИ ПОТРІБНА ЮЗЕРАМ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ? UGC ТА
СПРИЙНЯТТЯ НОВИН ІЗ ОЗНАКАМИ ЗАМОВНОСТІ
(НА МАТЕРІАЛІ КОМЕНТАРІВ ВІДВІДУВАЧІВ ОДЕСЬКОГО САЙТУ
«DUMSKAYA.NET»)
У статті розглядається проблема сприйняття «джинси» коментаторами
найбільш популярного одеського сайту «dumskaya.net». Визначаються
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пріоритетні напрямки обговорення мережевих новин у коментарях (оцінка
матеріалу, оцінка теми/героя, оцінка інших коментарів/коментаторів).
Вивчається спосіб розпізнавання матеріалів із ознаками замовності: зокрема
розмежовується
сприйняття
мотивів
політиків
та
сприйняття
журналістського тексту. Окрім цього, визначаються фактори, які впливають
на визначення «джинси» коментаторами: особа політика, його дії, наявність
інформаційного приводу та ін.
Ключові слова: сприйняття матеріалів із ознаками замовності, UGC,
коментування мережевих новин, розпізнавання матеріалів із ознаками
замовності
Читачі мережевих новин є специфічною групою – як в межах аудиторії
усього інтернету, так і в межах загальної аудиторії ЗМІ. Їх вважають
найбільш компетентною публікою, яка, за визначенням Р. Крейга «сидить на
інформаційній голці» [13, 26], а отже, можемо припустити, має певні навички
медіаграмотності. Якщо це так, то ці читачі мають легко розпізнавати
«джинсу» або ж матеріали із ознаками замовності, відповідно, ефективність
публікації подібних текстів повинна бути досить низькою. Тим часом,
кількість «джинси», що з’являється у регіональних мережевих виданнях,
згідно з даними Інституту демократії імені Пилипа Орлика, є досить
високою, одеські ж сайти взагалі декілька разів виходили на перше місце по
Україні за кількістю таких матеріалів [11]. При цьому відсоток «джинси» на
деяких сайтах, особливо у період передвиборчої кампанії може бути
більшим, ніж у друкованих ЗМІ. Відповідно проблема розпізнавання
читачами мережевих ЗМІ матеріалів із ознаками замовності потребує
детальнішого вивчення, адже коментарі відвідувачів дають змогу побачити
реакцію на такі матеріали (хоча, це, звичайно, є реакція лише незначної
частини читачів) і, ймовірно, можуть стати тим середовищем, через яке
вдасться просувати інформацію про необхідність бути медіаграмотним, аби
уникнути маніпуляцій під час сприйняття новин.
Аудиторія мережі, а також проблема інтерактивності є предметом
постійного вивчення науковців та практиків. Згідно із дослідженнями 84,3%
читачів мережевих новин визнають, що читають коментарі хоча б раз на
тиждень [4, 32]. А от ставлення до коментарів серед науковців подвійне,
зокрема виділяють «кібер-оптимістів», які вважають, що коментування
позитивно впливає на розвиток демократичних цінностей серед користувачів,
та «кібер-песимістів», які, посилаючись на тролінг, говорять, що ідея
інтерактивності дискредитована [1,192]. Тим не менш, декілька досліджень
виявили, що коментарі можуть змінювати позицію читача, його уявлення про
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громадську думку, а також те, як він оцінює журналістський матеріал [Цит
за: 4, 32]. І незважаючи на те, що коментарі пишуться незначною частиною
користувачів, судження читачів про громадську думку може складатися на
основі декількох постів незнайомих юзерів [4, 33-34]. Кім, розглядаючи
проблему коментарів, наводить у приклад політику «Нью-Йорк Таймс», що
заохочувала журналістів взаємодіяти з аудиторією, аби підсилити довіру до
публікацій [3, 424].
Дослідники класифікують коментарі щодо внеску у загальну дискусію,
виокремлюючи ролі коментаторів, визначають, наскільки он лайн дискусія
відрізняється від дискусії в офф лайні. При цьому Папасаріссі заперечує
стереотипне ставлення до коментування, як до суцільного потоку лайок,
ворожості, тролінгу та ін., зазначаючи, що «неввічливість та нетерпимість не
домінують у мережевих політичних дискусіях» і що користувачі слідкують за
внеском інших у дискусію, звертаючи увагу на аргументацію коментарів
[Цит за: 7, 8].
Також вивчається сприйняття коментаторами ролі журналістів, як
зазначає
В. Славцева-Петкова
«читачі
розмежовують
«ідеальну
журналістику» та «реальну журналістику». Перша базується на
ідеалізованому погляді на журналістів як на незалежних сторожових псів,
тим часом, як остання відображає журналістів як маніпуляторів, що
прислужують своїм власникам» [5, 68]. Окрема увага приділяється тому, чи
впливають обговорення в інтернеті, зокрема форуми, на порядок денний
медіа. М. Вінсвольд робить висновок про те, що цей вплив є таким, що
«підсилює порядок денний», а не розширює його [6, 39].
Проблема ж сприйняття новин, зокрема – особливих текстів – «новин» з
ознаками замовності ще не ставала предметом окремого вивчення. До того ж,
важливо вивчати подібну проблему на місцевому матеріалі, як зазначає
М. Вінсвольд, «у таких дискусіях беруть участь серйозні та компетентні
учасники, оскільки теми, що обговорюються, часто напряму впливають на
їхнє життя» [7, 9].
В українських реаліях – де майже відсутні незалежні місцеві (та і
центральні) медіа – якість новинного контенту є вкрай низькою. Це зокрема
призводить до закріплення неадекватних уявлень про дійсність серед
аудиторії, до вразливості читачів щодо пропаганди та маніпуляцій.
Відповідно вивчення реакції аудиторії на «джинсу» дозволить зрозуміти, на
що саме потрібно звернути увагу, розробляючи тренінги з медіаграмотності
для різних категорій населення.
Тож ми ставимо такі завдання до нашого дослідження:
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1.
окреслити предмети оцінки коментарів на сайті
dumskaya.net, зокрема визначити, що оцінюється найчастіше: матеріал,
герой/тема матеріалу, коментарі до матеріалу;
2.
виокремити новини, які мають вказівки на замовність у
коментарях, оцінити характер цих коментарів, визначити кількість
вказівок на замовний тролінг у дискусії;
3.
зрозуміти, яку «джинсу» коментатори розпізнають, а яку –
ні.
Об’єктом нашого вивчення стали коментарі до новин з ознаками
замовності на одеському сайті dumskaya.net. Упродовж декількох років він є
найпопулярнішим місцевим інтернет-виданням, до того ж, є найбільш
коментованим. Існує з 2008 року та є найстаршим у регіоні. З 2014 року
видання входить до Всеукраїнського моніторингу регіональної преси.
Кількість матеріалів із ознаками замовності за даними цього дослідження
коливається від близько 20% у звичайний період до 40% і більше у період
передвиборчої кампанії [10], [12]. Відповідно до вибірки нашого дослідження
потрапили як матеріали із ознаками замовності, опубліковані за три тижні до
місцевих виборів (жовтень 2015 року), так і матеріали, що з’явилися на сайті
після передвиборчої кампанії (січень-лютий 2016 року). Аби визначити
«джинсу», ми користувалися ознаками ІМІ.
Предмети оцінки коментарів
Дискусія в інтернеті відрізняється від дискусії в офф лайні. Як зазначає
Т. Віноградова, основні її ознаки – анонімність, розкутість, стереотипізація,
стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, а також намагання вести
себе нетипово, порушувати норму [9, 63]. При цьому, за спостереженнями М.
Вінсвольд, коментатори частіше висловлюють альтернативні позиції, ніж
намагаються досягти загального розуміння, до того ж, зрідка дослухаються
до інших чи піддаються впливу [7, 3]. До того ж, оскільки кількість
коментарів необмежена, то не всі учасники слідкують за ходом спілкування,
різними є їхні мотиви, до того ж, не варто забувати й того, що користувач
мережі постійно поспішає, а також полюбляє робити декілька справ водночас
(Потятиник). Це призводить до того, що і сама дискусія не є послідовною,
коментатори часто віддаляються від теми. Ми фіксували випадки, коли у
публікації про одного політика, обговорювали відразу декількох. Один із
коментаторів під публікацію про «доброчинність» кандидатки в мери С.
Фабрикант написав: «Раз Сирожа [Cергій Ківалов]откупил все комменты [у
деяких новинах про Ківалова були закриті коментарі], будем обсуждать
здесь» [16].
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Також коментатори повідомляли у дискусії свіжі новини, зазвичай
гарячі (які могли й не стосуватися предмету обговорення).
Нас же цікавить передовсім те, як часто коментатори оцінюють саме
журналістський матеріал. На початку виникнення інтернету, а також у перші
роки його розповсюдження серед масової аудиторії, було багато сказано про
те, що інтерактивність кардинально покращить журналістику, адже вона
зрівнює автора і читача. Відповідно читач може відразу вказати на недоліки
матеріалу. Наприклад, Йон Кац говорить, що вона «дає вашим читачам
можливість певним чином впливати на ваш погляд на події» [Цит за: 13, 33].
В. Славцева-Петкова вважає, що мережа «дозволяє журналістам вимірювати
власну відповідальність» [5, 68].
Тим не менш, як би багато не говорили про те, що інтерактивність дає
змогу журналістам поліпшити їхній продукт, вивчення контенту самих
коментарів дає підставу твердити, що оцінка журналістських матеріалів не є
провідною темою для дискусії, що розгортається під матеріалом. Лінда
Кенікс фіксує зміну пріоритетів у комунікації на прикладі коментарів до
блогів: «На початку ХХІ ст. вважалося, що ключовим компонентом
зростання блогів були стосунки між блогером та читачами, а також високий
ступінь комунікації між блогером та читачами. Сьогодні блогери рідко
відповідають, ледве-ледве реагуючи на запитання аудиторії. Обмін
інформацією відбувається між коментаторами, а також практично не зачіпає
блогера» [2, 807-808].
Тобто, інтерактивність у сьогоднішньому розумінні – це не стільки
намагання коментаторів вплинути на автора, скільки прагнення обмінятися
думками між собою або ж просто висловитися з тієї або іншої теми.
Подібний висновок підтверджує і наше дослідження (діаграма 1).
Діаграма 1
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Коментарів, в яких би оцінювався матеріал – тим більше, матеріал із
порушенням стандартів, - набагато менше, ніж інших коментарів.
Відповідно, не тільки у блогах, але й у новинах коментатори більше цінують
можливість спілкуватися або ж можливість самому обговорювати героя чи
тему. Цікаво, що під час передвиборчої кампанії користувачі більше
висловлюються з приводу кандидата/партії, а після виборів – переважно
спілкуються між собою. При цьому фіксуємо небагато прямих звернень до
автора чи до героя (хоча інтернет дає таку можливість). У жовтні
коментатори 15 разів зверталися до автора, 41 – до героя. А у січні 5 і 17
разів відповідно.
Вказівки на замовність та тролінг
Усього за визначений нами період було опубліковано 65 матеріалів із
ознаками замовності за три тижні жовтня, 18 – січня/лютого. З них вказівки
про «піар» були у 37 та 8 дискусіях. Тобто у 44-56% випадків користувачі
визнають той факт, що кандидат у депутати чи політик здійснив щось не
просто так. Але важливо зазначити, що все ж переважна більшість
коментарів ніяк не стосуються журналістів. Тобто коментатори визнають, що
мотив дій політика – піар, однак при цьому ніяк не реагують на те, що цей
піар подають їм під виглядом новин. Вказівки ж на замовність матеріалу
містилися у жовтні у 39% коментарів про піар, у січні/лютому усього в 5%
випадків.
Щодо тролінгу, то незважаючи на те, що він був – і практично усі
кандидати, яких вважали фаворитами на минулих виборах, мали власних
замовних коментаторів, які відписувалися під кожним матеріалом, реакції на
нього було ще менше. 9 випадків у жовтні та три випадки у січні/лютому.
Розпізнавання джинси
Раніше ми вивчали розпізнавання джинси серед молоді та визначили, що
найлегше така аудиторія розпізнає матеріали, в яких замовність є більш
очевидною (йдеться про «благодійність» кандидата перед виборами,
наводяться компліменти на його адресу або ж робляться заяви без
інформаційного приводу). «Замасковану джинсу» розпізнають тільки
респонденти із досвідом у журналістиці (студенти випускних курсів
факультету журналістики). У ній зокрема містяться прив’язки до актуальної
теми, хоча сам кандидат просто використовує цю тему для просування своїх
інтересів і не має до неї ніякого стосунку [17, 64-65].
Тепер звернімо увагу на те, яку джинсу розпізнають коментатори.
Звичайно, тут ми маємо зважати на випадковий характер коментування
(згідно з формулою Б. Потятиника 1-9-90, де 1% - відвідувачі, які завжди
коментують усі тексти, незалежно від власної компетентності, 9% - ті, хто
439

коментує тільки у тому випадку, якщо тема його зачіпає особисто, 90% ніколи не коментують [14, 67]). Однак деякі залежності нам все ж вдалося
виокремити. Ми визначили кількість новин з інформаційним приводом (у
текстах була прив’язка до актуальних подій, що відбувалися у той час, або ж
йшлося про відремонтовані дороги, дитячі садочки тощо, про проведення
акцій) та без інформаційного приводу (новини про зустрічі політиків з
одеситами або ж заяви, в яких піднімалися «вічні» теми). Також окремо ми
підрахували новин про благоустрій/доброчинність, напади на депутатів та
акції/фестивалі та кількість «джинси» із згадуванням прізвища у заголовку
(таблиця 2).
Таблиця 2
«Джинса» з
інформацій
ним
провидом

«Джинса»
без
інформацій
ного
приводу

«Джинса» «Джин
про
са» про
благоустрі напади
й,
доброчинн
ість
24
3

«Джин
са» про
акції,
фестив
алі

«Джинс
а»
із
прізви
щем у
заголов
ку
27

Є
16
27
2
твердже
ння про
піар
Немає
22
17
14
1
5
16
твердже
ння про
піар
Тут цікаво зазначити, що серед текстів, які краще розпізнавалися (у
коментарях було твердження про піар), більше повідомлень, що не мали
інформаційного приводу. Відповідно, тексти, які мали прив’язку до
актуальної події або ж повідомляли про певні нововведення, розпізнавалися
гірше – дискусія зазвичай точилася навколо самої теми. Цікаво також, що
більшість «джинси» про «доброчинність» також була позначена
користувачами, як піар. Щодо «новин» про напади – то усі чотири тексти
стосувалися однієї кандидатки – Фабрикант, відповідно, перше повідомлення
не було розпізнане, інші три – були. Повідомлення про акції та фестивалі
взагалі набирали мало переглядів, тому, ймовірно, у переважній більшості
випадків коментарів про піар не було. Також бачимо, що краще розпізнається
«джинса», в заголовку якої вказано прізвище. Такі тексти зазвичай
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привертають більше уваги, краще коментуються, зрозуміло, що й користувачі
більше знають про «героя» тексту.
Цікаво, що дослідники реклами визначають, що сприйняття подібних
текстів залежить від оточення: якщо рекламне оголошення вибивається з
контексту, то воно сприймається менш прихильно. І навпаки. Ми можемо
скористатися цими спостереженнями і зазначити, що наявність
інформаційного приводу дозволяє включити «джинсу» у журналістський
контекст, відповідно відсутність інформаційного приводу призводить до
того, що матеріал із ознаками замовності контрастує з іншими матеріалами,
відповідно легше розпізнається користувачами. Приміром, до одну з новин
прокоментували так: «Саша Боровик посетил Староконный рынок… Я —
тоже. Ну и что?» [15].
Ще одну залежність ми побачили, коли за такою ж схемою вирахували
кількість новин про різних політиків та політичні партії (таблиця 3).
Таблиця 3
«Джинс «Джинса»
а» про про
БППС
Фабрикант /
«Відродженн
я»

Є
тверджен
ня
про
піар
Немає
тверджен
ня
про
піар

23

12

23

3

«Джинс
а» про
Ківалов
а/
«Морсь
ка
партія»
2

1

«Джинса
»
про
Трухано
ва
/
«Доверя
й делам»

«Джинс «Джинс
а» про а» про
Дарта
Гурвіца
Вейдера

1

2

0

5

2

2

Тут відразу впадає в око те, що є політики, «джинсу» яких розпізнають
краще і гірше. Серед таких, кого «звинувачували» у піарі – С. Фабрикант
(провідні піар-прийоми: напади на партію, зустрічі з кандидаткою, заяви).
Ймовірно, схожу картину ми могли б отримати у випадку з Ківаловим, однак
на початку жовтня він зняв свою кандидатуру. Серед таких, хто отримав
менше таких тверджень – мер міста. Це також зрозуміла ситуація, оскільки
кандидат/партія, що знаходяться при владі, зазвичай отримують перевагу у
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плані наявності інформаційних приводів. Також маємо прокоментувати
цифри, які отримали тексти БППС, тут варто звернути увагу, що «джинса»
була присвячена не тільки Гончаренку, який за деякими даними є власником
сайту, але й менш знаним політикам.
Отже, маємо зазначити, що оцінка новин не є пріоритетним напрямком у
дискусіях коментаторів, найбільше їхню увагу привертає або тема, яку
порушив автор, або ж коментарі інших відвідувачів. Таким чином, піарник,
який хоче відвернути увагу від замовного характеру матеріалу, може
сподіватися на те, що прив’язка до актуальної теми або ж замовні
коментатори можуть у цьому допомогти. Проте цікаво, що кількість
коментарів, в яких обговорюється матеріал, у період передвиборчої кампанії
була утричі більшою. Відповідно, можемо зазначити, що пильність читачів
політичних текстів у цей час зростає.
Також маємо зазначити, що розпізнавання справжніх мотивів політиків
(особливо у період передвиборчої кампанії) є доволі високим. При цьому все
ж маємо констатувати той факт, що коментатори, засуджуючи політиків, які
«піаряться», зазвичай не звертають увагу на те, що допомагають їм у цьому
журналісти – які маніпулюють читачами, видаючи політичну рекламу за
новину. Розпізнавання «джинси» та мотивів політиків також є кращим під
час передвиборчої кампанії – суджень про «піар» або про замовність
матеріалу у жовтні учетверо більша.
Нам вдалося встановити й фактори, від яких залежить розпізнавання
матеріалів із ознаками замовності та мотивів політиків. Це зокрема наявність
або відсутність інформаційного приводу, часте використання одних і тих
самих тем («доброчинність», благоустрій, напади), а також – подача новини
(найкраще розпізнається «джинса» із прізвищем кандидата у заголовку).
Проте способи розпізнавання «джинси» в інтернеті потребують подальших
досліджень, оскільки наявність коментарів із тою або іншою вказівкою все ж
є справою випадковості.
В результаті проведеного дослідження можемо констатувати, що
мережеві дискусії – а саме обговорення новин – може стати прийнятним
середовищем для поширення знань про медіаграмотність, адже той факт, що
читачі засуджують за «піар» тільки політиків, а не журналістів, може
свідчити про те, що аудиторії просто бракує відповідних знань.
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В
статье
рассматривается
проблема
восприятия
«джинсы»
комментаторами наиболее популярного одесского сайта «dumskaya.net».
Определяются приоритетные направления обсуждения сетевых новостей в
комментариях (оценка материала, оценка темы/героя, оценка других
комментариев/комментаторов). Изучается способ распознавания материалов
с признаками заказных, в частности разделяется восприятие мотивов
политиков и восприятие журналистского текста. Кроме этого, определяются
факторы, которые влияют на определение «джинсы» комментаторами»:
личность политика, его действия, наличие информационного повода и т.д.
Ключевые слова: восприятие материалов с признаками заказных, UGC,
комментирование сетевых новостей, распознавание материалов с признаками
заказных.
The commentators’ perception of advertorial is studied in the article on the
basis of news commentaries on the most popular Odessa site «dumskaya.net». The
main vectors of internet news discussion are determined (text evaluation,
topic\hero evaluation, commentaries/commentators evaluation). The way of
advertorial recognition is considered: politicians’ motives perception and
journalistic text perception. Advertorial recognition factors are determined:
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commentators recognize advertorials more easily in case of politician personality,
actions of the politician or information peg availability.
Key words: advertorial perception, UGC, internet news commenting,
advertorial recognition.
Георгій Черков
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ МЕДІАСЮЖЕТУ: ЛОГІКА НАРАТИВУ ТА
ФАКТИЧНІСТЬ
У фільмі Федеріко Фелліні "І корабель іде..." (1983 р.), на самому
початку, коли історія тільки розпочинається – цю частину, як своєрідну
інтродукцію, стилізовано у вигляді монохроматичної "німої" стрічки –
подано титром, у традиції "німого" кіно, слова журналіста Орландо,
наскрізного центрального персонажу, про його діалог із редактором: "Мені
сказали: "Ти – репортер, розповідай про все, що там відбувається. – А хто
знає, що там відбувається?" Цей діалог є показовим: навіть безпосереднє
перебування на місці подій, включення в їх перебіг – не виключає
багатоверсійності щодо тлумачення розвитку подій, складності розуміння їх
сенсу, істинних причин та взаємозв'язків. Зазначений титр стає в певному
сенсі епіграфом, що характеризує подальший розвиток драматургії фільму, а
останній, в свою чергу – стає художнім образом реального світу.
Інший відомий італійський кіногерой, Уго Фантоцці, вже в іншому
жанрі – комедійному – в одному з фільмів циклу про його пригоди
("Фантоцці проти всіх" / "Fantozzi contro tutti", 1980) перемикав пультом "856
каналів", марно намагаючись розібратися в важливих для себе питаннях.
Звичайно, не можна механічно співвідносити фільми, настільки різні за
жанром та естетикою, в підсумку – за художнім рівнем й масштабом
соціального контексту. Втім вони створені в одну епоху, в часи, коли масмедіа завоювали фундаментальне положення в культурі і інформаційний
потік став суспільно-значущим явищем. І в цьому контексті показовим є те,
що в настільки різних фільмах акцентовано на перекрученні фактів як
специфічній властивості засобів медіа.
Одначе, якщо часто й важко зрозуміти, "що відбувається насправді" –
серед безлічі фактів, точок зору, аспектів легко загубитися, – то коли нам
розповідають історію, можна очікувати більшої ясності, адже це вже не якась
багатозначна всезагальна реальність, а вибудуваний сюжет. Та чи так це
насправді?
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Звернімось до сюжету з випуску новин одного з провідних національних
телеканалів. При цьому оберемо сюжет, який мав би певну подієву
виразність (не поточна, а більш-менш надзвичайна подія) і при цьому, по
можливості, не мав би політичної забарвленості (для того, щоб виключити
можливу ідеологічну заангажованість).
Сюжет "З гранатомета по екскаватору" (подія січня 2016 р.). Заголовок
містить ознаки надзвичайної події, напевно кримінальної, оскільки дія
відбувається не в зоні збройного конфлікту, а на Київщині. Розповідь про
інцидент з використанням гранатомета починається ... зі сну семирічної
Іринки. Перші кадри – маленька дівчинка, у якої кореспондент бере інтерв'ю
в її кімнаті. Слова дівчинки: "Тут такий "бум", як шарик бумкає". Слова
кореспондента за кадром: "Іринка визирнула з вікна і побачила: поблизу
озера до кар'єра почали збігатися люди. Тоді зрозуміла – вибух стався там, де
ще вдень гралася з чотирирічним братиком Вітьком." Камера показує вид з
вікна Іринчиної кімнати...
Після такого початку можна очікувати, що наступним інтерв'юером
стане чотирирічний Вітьок, і глядачі остаточно поринуть у світ дитячих
історій. Втім, перед тим як прослідувати за камерою і журналістом далі,
проаналізуємо почуте. Якщо Іринка "визирнула з вікна і побачила: до кар'єра
почали збігатися люди" – виходить, хтось-таки прокинувся раніше, і ці люди
– дорослі – не тільки прокинулися, але й прибули на місце події, тоді як
Іринка тільки виглядала з вікна. Тут щонайменше два моменти, по яких
виникають критичні запитання. Перший: якщо є дорослі свідки (люди, які
прибігли на місце події), чому опитують не цих людей, а маленьку дитину,
яка щось бачила у вікно і взагалі не була на місці події і не причетна до неї? І
другий, який менш помітний, втім не менш важливий: якщо Іринка, дослівно,
"почула "бум", визирнула з вікна і побачила як бігли люди", а з подальшої
розповіді ми дізнаємось, що був лише один-єдиний вибух (тобто один "бум"),
то скільки часу пройшло між "почула як бумкає" та "збігались люди", за
умови що була ніч і люди були у своїх домівках? Відповідь на це запитання
розкриває дуже простий факт: розповідь дещо викривлена. Фактично маємо
ось що: серед ночі прогримів вибух, це почули люди (зокрема і маленька
Іринка), люди зрозуміли, що щось сталось біля озера і почали збігатись до
місця події. Іринка, розбуджена подією, дивилась у вікно – з цілковито
типовою для всіх дітей цікавістю. Напевно, не одна, напевно, з вікон
визирали і інші люди, можливо й діти чи дідусі і бабусі... Отже, не "бахнуло –
прокинулась та побачила у вікно як біжать люди" – елементарно часу не
вистачило б людям вибігти, – а прокинулась, не спала і у вікно спостерігала
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за подіями. Цей, здавалося б, нюанс, насправді принциповий: бо герой з
важливого свідка перетворюється на пересічну людину, одну з багатьох
причому опосередкованих; а журналіст, відповідно, з фахівця, який влучно
обрав найважливішого свідка, перетворюється на не дуже фахового
працівника, який опитує абсолютно опосередковану від подій людину,
невідомо з яких причин, чи не навмання.
А журналіст веде далі: камера нарешті добралась до місця події, ми
бачимо екскаватор, пошкоджені двері кабіни. Далі фігурує стереотипна
фраза: "На щастя, нікого не було". Одначе подивимось на локацію події:
пейзаж нагадує кадри з французьких поліцейських фільмів 1970-х рр. –
піщані пагорби кар'єру, а посередині самотньо стоїть екскаватор. Врахуємо
також час події: ніч. Хто мав бути вночі в екскаваторі в порожньому кар'єрі?
Відтак, знову емоційний акцент – "на щастя нікого не було" –
перетворюється на пустий шаблон, позбавлений сенсу.
Вище проаналізовано суто один рівень оповіді: логіку викладу. Без
перевірки достовірності вказаних фактів. Відповідно, у будь-якій розповіді є
два рівні сприйняття: логіка викладу і відношення розповіді до дійсності.
Медійники незрідка "вбивають двох зайців": перекручують як самі факти, так
і логіку викладу власної версії. Однак в будь якому разі співвідношення події
і розповіді про подію – багатоаспектне питання, до якого входять і проблема
сприйняття й пізнання дійсності, і проблема інтерпретації (факту, оповіді)
тощо.
Наратив (наратологія) – первісно, за визначенням, усна розповідь (лат.
narrare); зараз віднесення наративу і до екранної оповіді, з одного боку є
розвитком терміну, з іншого – ознакою специфічної "мовної" якості
екранного сюжету. Зокрема, про "мову" візуального образу говорив Ролан
Барт ще на початку 1960-рр. В роботі 1964 р. "Риторика образу" Барт
торкається суперечливого питання мовної природи зображення (для
спрощення беручи в якості прикладів рекламні зображеня). Барт зокрема
вказує на "історичний парадокс", який формулює наступним чином:
"Розвиток техніки, що приводить до усе більшого поширення інформації
(зокрема, зображальної), створює все нові й нові засоби, які дозволяють
сенсам, створеним людиною, приймати личину сенсів, створених самою
природою" [1, с. 312]. Барт в ході свого аналізу називає фотографію
"повідомленням без коду", маючи на увазі потенційну можливість певної
конотативної нейтральності фотографії, на відміну від інших іконічних
знаків, наприклад, малюнка, оскільки малюнок вже передбачає певний стиль
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тощо: "З усіх видів зображень тільки фотографія здатна передавати
інформацію (буквальну), не вдаючись при цьому ані до допомоги дискретних
знаків, ані до допомоги будь-яких правил трансформації. От чому
фотографію, як повідомлення без коду, слід відрізняти від малюнка, який,
навіть будучи денотативним, все-таки є повідомленням, побудованим на базі
певного коду" [с. 309]. І навіть в такому конотативно нейтральному вигляді
фотографічне зображення стає у повідомленні специфічним елементом, який
підсилює певну ідеологічну спрямованість повідомлення: "У будь-якому разі
денотативне зображення – тою мірою, якою воно ( як у рекламній
фотографії) передбачає відсутність коду – відіграє в загальній структурі
іконічного повідомлення особливу роль <...>: завдання денотативного
повідомлення полягає в тому, щоб натуралізувати повідомлення символічне,
надати вигляд природності семантичному механізму конотації, який
особливо відчувається в рекламі" [с. 312].
Взагалі під наративом розуміється суб'єктивний опис дії, з відповідною
ознакою інтерпретації, створення змісту. Не вдаючись, з огляду на межі і
завдання роботи, в суперечливі і проблемні аспекти трактування наративу,
коротко зазначимо, що поняття наративу виникає в контексті підходів до
історії (А. Д. Тойнбі та ін.), у подальшому зазнає специфічного розвитку у
філософії постмодерну (Р. Барт, Ж. Дерріда). Важлива риса, на якій
наголошують дослідники (Артур Данто та ін.): наратив є не просто описом
дії, але описом дії, фінал якої вже відбувся. Відтак, на відміну від хроніста,
якій знає тільки те, що відбувається у його присутності, наратор –
обов'язково знає завершення події. Як відзначає М. Кукарцева, аналізуючи
підходи до історичного наративу, зокрема роботу А. Данто "Аналітична
філософія історії": "істотний недолік хроніки: відсутність одного з класів
описів, а саме – повної істини про подію, яка стає доступною тільки тоді,
коли події вже відбулися й ця істина не може бути відома Хроністу" [2, с. 6271]. В цьому сенсі медіа дуже часто не є носіями знань про фінал події, відтак
постають фактично в якості не наратора, а хронікера, тобто самі мало
відрізняються від опитуваних ними свідків, переважаючи їх хіба рівнем
технічної оснащеності.
Ролан Барт ще в середині 1950-х рр. в роботі "Міфології" торкнувся теми
соціальних міфів, що їх поширюють мистецтво, газети, телебачення тощо –
аналізуючи проблему з точки зору семіології і мови. Лишаючи осторонь
структуралістський аналіз, зроблений Бартом, як самостійний підхід до
аналізу певного предмета, торкнемось самого предмету, що його влучно
окреслював Барт, наголошуючи, що теми, які його бентежать, "породжені
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повсякденним життям (сучасної Франції)", а "стимулом до міркувань
найчастіше слугувало почуття роздратування, викликане тим флером
"природності", яким наша преса, мистецтво, повсякденна свідомість
безперестанно огортають реальність; <...> я відчував справжні страждання,
коли бачив як люди, що оповідають про сучасність, щомиті плутають
Природу з Історією; дивлячись на святкові вітрини саме-собою-зрозумілого
(курсив оригіналу. – Г.Ч.), мені хотілося розкрити ідеологічний обман, що
криється в них." [1, с. 46].
І далі: "Найкраще, як мені здалося із самого початку, передає суть усіх
цих псевдоочевидностей поняття міфу; у той час я вкладав у поняття "міф"
цілком традиційний зміст, хоча вже тоді в мене склалось тверде переконання
<, з якого я спробував витягти всі логічні висновки>: міф – це свого роду
мова." [там само]
Порівнюючи сюжети фільму і екранних медіа, зазначимо ще один
аспект. Він може видатись чи не вторинним, втім це лише на перший погляд.
Насправді, цей аспект, важливий для сприйняття сюжету як такого,
відповідно є ключовим для сприйняття багатьох медійних повідомлень.
Мова йде про таку специфічну категорію оцінки реципієнтом, як
"подобається" чи "не подобається": задоволення від наративу, від оповіді. Як
писав свого часу Крістіан Метц, "Глядач перебуває з фільмом в об'єктних
відносинах (гарного або поганого об'єкта), і фільми, як кажуть про це розхожі
й водночас загадкові мовні формули, що зазвичай вживають після перегляду,
це щось, що можна "любити" і "не любити" [3, с. 133-134].
Крістіан Метц аналізує різні психологічні аспекти під кутом зору
психоаналізу, захоплюючись фрейдистськими тлумаченнями в руслі
"актуальної фрустрації", "насиченням Воно", "втручанням над-Я", і саме так
трактуючи й інтерпретуючи фільми, які "нам видаються "безбарвними",
"нудними", "ніякими", або фільми "низького штибу" [3, с. 134], але крім цієї
надбудови в основі реакції "не подобається" може – і найчастіше – лежати
явища простіші. І такі трактування, здається, своєю складністю можуть – і на
практиці частіше так і є – підмінювати банальну професійну неспроможність
авторів фільмів. Таким чином, "недостатнє насичення Воно" перетвориться в
елементарну слабкість фільму, а невловима випадковість реакції
"сподобався" / "не сподобався" стане цілком передбачуваним результатом
низького рівня продукції.
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Переходячи від фільмів до медіасюжету побачимо, що слабкість власне
сюжетної лінії, драматургії, художньої виразності – робить сюжет
"нецікавим". Хоча його й можуть прагнути подивитися, але лише для того,
щоб довідатися про якусь актуальну "інформацію". Парадокс полягає в тому,
що "інформація" – це те, що нам вибудовує наратив, сюжетна побудова
повідомлення; отже, якщо оповідання безбарвне, нецікаве, рясніє логічними
нестиковками, неясностями викладу і т.ін., тож і інформаційна цінність
такого повідомлення буде низькою. Втім, важливо відзначити, що
інформаційна цінність повідомлення – категорія самостійна, і може рівною
мірою бути відсутньою як в "нецікавому", так і у виразному, видовищному
сюжеті.
Дитячий "дискурс" – як в прикладі про постріл з гранатомета по
екскаватору – наводить на паралелі із прийомом свідомого заниження рівня
оповіді до дитячого, цей принцип використовується як інструмент впливу
(зокрема у рекламних повідомленнях і т.ін.). Доволі точно цей принцип
описано у так званих "Стратегіях маніпуляції". Цей текст поширений в
мережі Інтернет і часто приписується Ноаму Хомському, іноді під назвою
"10 стратегій маніпуляції", втім оригінал тексту – французською мовою
(Stratégies de manipulation) – розміщений на французькомовному ресурсі за
авторством Sylvain Timsit. Автор представлений як "житель планети Земля,
автор та веб-дизайнер". (Дещо в дусі колективного ім'я Ніколя Бурбакі
(Nicolas Bourbaki), під таким псевдонімом публікувала тексти група
французських математиків 1930-х рр., або ж із влучними афоризмами Козьми
Пруткова). Пункт 5 "Стратегій" вказує: "Звертайтесь до публіки як до
маленької дитини. Більшість звернень до широкої аудиторії використовує
мову, аргументацію, специфічну людську, навіть дитячу інтонацію, часто
майже з ознаками відсталого розвитку, так ніби глядач – маленька дитина або
розумово неповноцінна особа. Чим сильніше прагнуть привернути на свій бік
глядача, тим інфантильнішим стає тон звернення" [6]. Що цілком відповідає
багатьом прикладам інформаційних повідомлень.
Також необхідно кілька слів сказати про тривалість сюжету. Сюжет
може бути довшим чи коротшим, навіть фрагментом, і тут зазначимо, що
стислість викладу, стислість повідомлення залежить не тільки від техніки або
стилю авторів, але також – і це з огляду на принципове значення варто
висунути на перший план – від місця повідомлення у загальному
інформаційному контексті (потоці). Як свого часу напівжартівливо – втім
абсолютно влучно – зауважив Ноам Хомскі у бесіді з журналістом: "Коли у
Джефа Грінфілда запитали, чому він не запрошує мене на своє шоу
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"Найтлайн" на телеканалі ЕйБіСі, Джеф відповів, що мені бракує
стислості"[5]. І далі Хомскі продовжив: "Ті речі, про які я казатиму в фірі
"Найтлайн", неможливо укласти в одне речення, оскільки вони випадають з
усталеної тенденції. Якщо ви бажаєте повторювати усталену позицію, ви
можете цілком вкластися в проміжок часу між двома рекламними блоками.
Якщо ж ви збираєтесь піддати сумніву усталену тенденцію, це передбачає
певну аргументацію з вашого боку – і це ви вже не встигнете зробити між
рекламними блоками" [там само].
В іронічній формі окреслено діючий принцип створення повідомлення в
інформаційному просторі: належність повідомлення до звичної тематики і
загальновідомої позиції не потребує деталізації окремого повідомлення,
достатньо назвати (фактично – повторити) ключові положення, чим і
вичерпується весь зміст; навпаки, оригінальне повідомлення потребує
самостійної, цілком вибудованої структури, з аргументацією, логікою
висновку і т. ін. Одначе цей принцип має логічне продовження: якщо у
медіапросторі існує певний баланс думок, версій, позицій – відповідно,
відбувається
постійне
їх
зіткнення,
процес
аргументацій
та
контраргументацій, полеміка – чим забезпечується належний змістовний,
логічний рівень тих чи інших версій чи позицій.
Якщо ж превалює якась одна тенденція, одна ідеологія, відповідно до
описаного вище принципу – постійних дублюючих повторів, – неминуче
відбуватиметься деградація змісту повідомлень і врешті власне загальної
ідейної позиції. Карл-Германн Флах в роботі 1967 р. "Влада і злиденність
преси" (український переклад 2015 р.) в окремому розділі "Преса в
надзвичайних станах" зазначає: "законодавство про надзвичайний стан
загрожує свободі преси не тільки у разі оборони, але й у стані зовнішньої
загрози" [4, с. 142]. З цієї цитати стає очевидним, що будь-який утиск
свободи преси (незалежно від обставин, що його спричиняють) неминуче
позначається на якості інформаційних повідомлень, з огляду на викладений
вище механізм належності повідомлення до усталеної тенденції.
Художні твори є втіленням певних ідей, тем. Художня цінність твору –
питання естетики, і в цьому плані ізольована від інших ознак, таких як
фактологічність, об'єктивність, які належать до питання не естетики, а етики
чи моралі. Тому незрідка яскраве художнє втілення отримають ідеї, які є
викривленням з точки зору історичної справедливості або ідей гуманізму
тощо. Так в історії світового кіно є приклади блискучих художніх втілень
персонажів, подій чи тем, які в історичному плані оцінюються негативно. Так
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само і взагалі будь-яка сюжетна оповідна конструкція – інформаційний
сюжет в тому числі – на рівні логіки викладу, виразності, емоційного впливу
є самостійним продуктом. Так само, як пропаганда за визначенням,
етимологічно – "те, що призначено для розповсюдження" – є лише засобом
просування, так би мовити контейнером певних ідей. Зіткнення ідей влучно
відображено у вірші М. Волошина, написаному у 1919 році в Криму:
"И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других."
При цьому не можна змішувати поняття "пропаганди" (як механізм
розповсюдження) з маніпуляціями в пропаганді (пересмикування, гра на
контрастах, відверте викривлення фактів, відсутність балансу думок,
емоційні акценти тощо).
Будь який сюжет – незалежно від ступеню складності структури оповіді
і типу побудови сюжету (лінеарність чи ускладнена, поліфонічна будова) та
зв'язку з реальністю (художній чи документальний) – позначений логікою
причинно-наслідкових зв'язків. Відтак будь яка оповідь являє собою
ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків. В цьому сенсі, оскільки мова йде
про логіку, послідовність, немає значення, якого роду сюжет, художній чи
документальний. Ступінь логічності викладу, відповідно, показує, наскільки
сюжет самим автором осмислений як ціле.
Візьмемо для прикладу ще один сюжет телевізійних новин, доволі
яскравий з точки зору логіки викладу. В квітні 2016 р. в Києві, поблизу
Парку Перемоги сталася надзвичайна подія із стріляниною, за участю
співробітників поліції. Ведучий в студії передає слово кореспондентці, яка
знаходиться на місці події. Надаємо пряму мову (зауваження в дужках мої. –
Г.Ч.): "Так що ж саме сталося? Як нам розповіли свідки (чому не
правоохоронці?), працівники карного розшуку поліції Києва наздоганяли
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злочинців (звідки ці обставини були відомі свідкам?), наздоганяли злочинця
на лексусі (злочинців чи злочинця?), між ними чомусь (Тут і далі курсив мій.
– Г.Ч.) виникла перестрілка. В цей час повз них проїжджали патрульні
поліцейські ("повз них" – тобто повз тих, хто наздоганяв?). Вони побачили,
як якісь чоловіки в штатському почали стріляти, вийшли з машини (вийшли з
машини – а гонитва далі продовжилась?) та також почали з ними
стрілянину, почали якусь там перестрілку між собою, поклали обличчям у
асфальт своїх же співробітників, своїх же колег (тут навіть зайвим видається
ремствувати щодо елементарної стилістичної точності: "поклали своїх же" –
це коли знали, що кладуть своїх, в іншому випадку можна казати "поклали
супротивників, після чого з'ясувалось, що це їх колеги" – та тут хоч би
взагалі зрозуміти, що відбувалось), працівників карного розшуку. В цей час,
коли цей злочинець на лексусі все це побачив (просторіччя), він намагався
втекти і наїхав на одного з правоохоронців, втім йому це не вдалося (знов, не
кажучи вже про стиль, – "наїхав" замість "скоїв наїзд автомобілем", –
незрозумілими є навіть самі події: не вдалося – втекти чи наїхати?), все це
з'ясувалося в процесі, хто насправді злочинець, хто свій, хто чужий, і от що
нам про це розповіли поліцейські (отже, це все була інформація свідків, як
зазначено, втім якщо вже щось розповіли поліцейські – треба було почати з
цього)".
Далі кореспондентка передає слово патрульному поліцейському:
"Поступив в 102 виклик, ми зреагували. Коли ми приїхали, відбувалась
стрільба, ми відреагували на цю стрільбу. Ми побачили зброю, ми так само
дістали зброю і оголосили команду покласти зброю і лягти на землю. Вони
цього не виконали і ми потім застосували до них фізичну силу". На відміну
від журналіста – виклад послідовний і зрозумілий. Втім це ще не все,
журналіст веде далі: "У прес-службі столичної поліції нам розповіли (тож,
крім свідків, та патрульного є ще й версія прес-служби – значить, інформація,
про яку кореспондент сповіщає, стоячи на місці подій, вже надійшла до
головного управління, там оброблена і готова для оприлюднення, чому ж
знов "логіка навпаки", замість того, щоб з цього почати, починають із
свідків?) трошки іншу версію. Повідомили, що між поліцейськими, між
своїми, не було стрілянини, що насправді патрульні поліцейські стріляли у
злочинців (знов множина), і то не у злочинців, а у повітря (це вже навіть
коментувати важко...), таким чином вони намагались затримати
(безграмотність: стріляючи в повітря можна намагатись примусити
припинити якісь дії, втім ніяк не затримати) злочинця (знов однина...).
Насправді чия версія правдива чия ні – поки що невідомо..."
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Ведучий в студії: "Дякую... Це була наша кореспондентка із місця
перестрілки...".
Тільки от дивно: ведучий в студії за мить до репортажу зазначив: "І в
результаті поранений полісмен і вагітна жінка опинилися в лікарні". А після
репортажу він подякував кореспондентці, хоча в її розповіді жодним словом
про жінку не було згадано. Втім, ведучий цілком задоволений репортажем,
додаткових питань колезі не задав.
Чия версія подій ближча до реальності – дійсно важливо з'ясувати, але
виникає ще одна версія – щодо невміння журналіста подати різні версії, не
спотворюючи інформації, елементарна стилістична недолугість і невміння
логічно структурувати оповідь. У відомому фільмі 1939 р. "Подкидыш"
яскрава героїня Ф. Раневської вибирала в магазині іграшки для маленької
знайди і читала папірець з правилами дитячої гри, марно намагаючись їх
зрозуміти: "Трое играющих берут четыре фишки, причем пятый игрок все
время выкидывает. Когда лиса оказывается съеденной, она делает чытере
хода назад...". Логіка цілком та сама. Асоціативно сюди ж можна додати
крилату цитату з оповідання видатного письменника й драматурга (також
майже "крилато" зарахованого одним президентом ще й до числа поетів):
"проезжая мимо станции с меня слетела шляпа". Цілком гармонійно із
"злочинець на "Лексусі" все це побачив" (і що ж там було на "Лексусі"?), або
"він намагався втекти і наїхав на одного з правоохоронців, втім йому це не
вдалося" (що ж саме не вдалося?).
Попри очевидні, суто стилістичні вади, слабке вміння структурувати
оповідь тощо, цей репортаж є показовим прикладом стереотипу форми: в
даному випадку це, за формою, типовий репортаж з місця надзвичайної події.
Всі ознаки жанру тут наявні: інформація "тут і зараз", типові фрази "як
зазначили свідки", "є кілька версій", "поки що невідомо", навіть плутаність
(щоправда в даному випадку надзвичайна) вкладається в стиль
непідготовленої доповіді з місця події. Він цілком може захопити увагу та
викликати емоційне збудження реципієнта.
Слабкі ж місця і непрофесіоналізм окремих сюжетів наче відображають
архаїчні форми чи ранній етап літератури і описові тексти-хроніки,
буквально в руслі стародавньої (епоси, лицарські балади) хронікальної
побудови оповіді, що передувала концентричній побудові сюжету, коли
центром є один певний конфлікт, довкола якого розгортається оповідь; тут –
послідовність розрізнених картин, якими вони дійшли до журналіста: "свідки
сказали", "патрульний розповів", "в департаменті заявили".
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Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що за умови існування
загального контексту, в його межах окремий сюжет може містити лише
фрагменти, без самостійної структури. Фактично, весь спектр інформаційних
повідомлень є набором стереотипних контекстів, в межах кожного з яких – як
в серіалі – прояснені типажі, типовими є їх функція, очікуваними їх
зіткнення. І так само, як поетика різних жанрів передбачає певні художні
прийоми й стереотипи, в інформаційних повідомленнях працює стереотип
подання тих чи інших тем. В цьому сенсі інформаційний сюжет не
відрізняється від художнього: розгортання інформації йде паралельно з
емоційним забарвленням деталей (чиновники "попадаються" на хабарах,
вояки "влучним вогнем" нищать ворога, бойовики "гатять із забороненої
зброї", окремі закони є "скандальними", а інші приймаються "нарешті"
тощо), а окремі деталі незрідка взагалі-то не дуже вкладаються в єдину
картину, якщо спробувати підійти до прийнятого повідомлення логічно й
аналітично. Тому що реальне розуміння ситуації – це зовсім не лінеарний
сюжет, а складна аналітика, яка майже неможлива без всебічного
ґрунтовного розуміння і самої справи, і предмету аналізу.
Функція ж інформаційного повідомлення засобами медіа здебільшого
лишається специфічною інформаційно-розважальною (тобто наближується
до принципу "інфотейнмент"). Оскільки поряд із віддзеркаленням загального
інформаційного контексту (який в свою чергу може позначатися балансом
думок чи навпаки певною ідеологічною тенденційністю тощо) містить у собі
універсальні ознаки оповіді – драматургія, конфлікт, емоційна забарвленість.
Відтак значною мірою орієнтований на звернення до емоцій, на захоплення
уваги, на прагнення глядачів вживатися та співпереживати, ніж розуміти і
аналізувати. В сенсі розуміння ситуації, орієнтації у подіях, в підсумку
інформаційне медіа-повідомлення – лише продукт для критичного
осмислення реципієнтом, за умови підготовленості останнього, його
володіння основами медіаграмотності та вміння орієнтуватись в
медіапросторі.
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МЕДІАПСИХОЛОГІЯ

Наталія Бурило
МАНІПУЛЯЦІЇ У МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ НА ПРИКЛАДІ
РЕКЛАМИ. ШТУЧНЕ СТВОРЕННЯ ПОТРЕБ
У статті окреслено базові аспекти маніпуляцій у медіасередовищі на
прикладі реклами, проаналізовано основні проблеми впливу рекламних
повідомлень на підсвідомість людей та особливості сприйняття людьми
інформації у сучасному світі, систематизовано «гачки» штучного
створення потреб у споживачів на прикладі реклами та ключові технології
захисту від маніпуляцій.
Ключові слова: масова комунікація, рекламне повідомлення, соматичний
маркер, гра з образами, керування свідомістю, психологічний захист.
Теза, що сучасний світ заполонили медіакомунікації, не потребує
доказів. Засоби масової інформації проникли у всі сфери нашого життя,
нікого не оминаючи ані за віком чи статтю, ані за професією чи соціальним
становищем. Медіа вже давно стали потужними і беззаперечними об`єктами
впливу. Влада, громадські організації та окремі державні лідери часто
використовують маніпулятивні технології задля пропаганди громадськості:
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нав`язування певних думок, ідеологій; штучного створювання обожнювання
та ненависті до когось; певних бар`єрів, стереотипів, ярликів; зомбування –
навіювання на підсвідомому рівні. Маніпуляція, звісно, можлива лише тоді,
коли людина не здогадується про цей процес та його цілі.
Як великий і прибутковий бізнес, медіа бере за основу комерційний
«алгоритм» з основною метою забезпечення збуту товару. Вивчення цільової
аудиторії – вибірки для отримання середньостатистичних даних – її бажання
і цілі, турботи і страхи є фундаментом для того, щоб керувати бажаною
аудиторією. Людська психологія є досить вивченою, тому передбачити
поведінку людей та, спираючись на неї, продумати концепцію маніпуляцій
нескладно для фахівців. Експериментально доведено, що люди, які вважають,
що не піддаються маніпуляціям та зомбуванню, є одними з найбільш
вразливих. Таким чином, на сьогодні специфіка розробки маніпулятивних
технологій з метою штучного створення потреб цільової аудиторії є сферою,
яку належить висвітлити й проаналізувати, – тому тема статті є актуальною.
Тема маніпуляцій для створення потреб у людей широко розглядалася у
працях вітчизняних та закордонних дослідників. Це, насамперед, спроби
розробити
загальну
методологію
феноменів
і
закономірностей
психологічного впливу медіасередовища. Методологічну і теоретичну основу
дослідження складають праці таких науковців як О. Александров, З. Бауман,
О. Доценко, М. Журбін, В. Іванов, О. Іванова, М. Ліндстром, Г. Почепцов, Н.
Санакоєва. Дослідники розглядають аспекти маніпуляцій у медіасередовищі,
аналізують проблеми впливу мас-медіа на підсвідомість людей та
особливості сприйняття людьми інформації у сучасному світі, висвітлюють
технології захисту від маніпуляцій. Метою статті є систематизувати основні
тези та висновки досліджень науковців та вивести умовивід щодо небезпеки
маніпуляцій у медіасередовищі, які штучно створюють потреби, як для
кожної особистості окремо, так і для громадськості загалом, на прикладі
реклами.
Знання у вигляді об’єктивних істин до цього часу розцінювалися як
абсолютне благо для людства, проте знання – це не лише світло, яке показує
дорогу – у деякий момент воно може засліпити, зробити безпомічним, у
решті-решт, непоправно нашкодити. Інформаційне середовище стає дедалі
агресивнішим, інформаційні потоки сучасних медіа мають більшу
інтенсивність та мобільність, а тому інформація дістається свого адресата
набагато швидше, ніж він може нормально її опанувати. Маніпулятори
знають, що потужним засобом змусити людину щось зробити – викликати в
неї потребу, потужне бажання, сильну емоцію загалом, причому, звісно, так,
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щоб вона не здогадувалася про маніпуляції, тобто, керування свідомістю та
вплив на підсвідомість [11].
Кожна людина має певні потреби. Через однакову майже для всіх
картину потреб маніпулятори використовують слабкості людей у своїх цілях.
Так всі людські потреби можна розділити на першочергові та другорядні, а
також на раціональні та емоційні. За допомогою першочергових,
другорядних та раціональних потреб маніпулювання навряд чи вдасться.
Проте саме за допомогою емоційних факторів можна потужно маніпулювати
аудиторією [15, 16]. Це активно використовується не лише ЗМК, рекламою,
але і розважальною індустрією (кіномистецтвом, драматургією, літературою).
Олександр Александов у своїй науковій статті говорить, що «рекламний
продукт здійснює комунікацію на рівні підсвідомого» [1]. Олена Іванова
пише про те, що людство споживало завжди, суспільство постійно спонукає
до споживання, формуючи відповідні норми, диктуючи забов`язання грати
ролі споживача [7]. Цим пояснюється і методика постійного оновлення
продукції. Ось вийшла перша модель Apple, за нею – все новіші й новіші
розроблені моделі, більш розкішні, розумні – необхідність кожної сучасної
людини; або нова помада з новим УТП – рідкісними рослинними
екстрактами для ніжної шкіри вуст, яка, як запевняє реклама, є справжньою
революцією у сфері косметичних розробок. І ми, споживачі, вже готові
скуповувати нові покращені продукти та користуватися удосконаленими
послугами. А якщо додати ще й обмеження у часі та в кількості продукції, то
ефект буде у рази сильнішим – така тимчасовість, плинність, унікальність
пропозиції точно влучає у підсвідомість людини.
Чим менше ми знаємо про потребу, тим краще, адже людям болісно
відчувати, що є бажання, які вони не тільки не втілили у реальність, а й яких
вони ще не відчували і про які вони навіть не підозрювали. Сучасності
властиве активне прагнення спокуси, штучно створеного й суб`єктивного
відчуття незадоволеності. [7].
Тож, які психологічні прийоми використовують маніпулятори задля
штучного створення потреб у людей для збуту продукції і пропаганди
соціуму я головних цілей? Це апелювання до фізіологічних потреб (що може
втамувати голод та спрагу, задовольнити інстинкт розмноження);
апелювання до бажання відчувати себе у безпеці (штучно розповсюджені
страх, небезпека, збентеженість і так само штучно задоволені «непотрібні
потреби» аудиторії – варто лише придбати або зробити щось); апеляція до
страху самотності (людина, як істота соціальна, прагне бути в оточенні
інших, а під час критичних ситуації вона активно шукає підтримки, бажаючи
згуртуватися з іншими); потреба людини у повазі (задоволення егоцентризму
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людського характеру); потреба у позитивних емоціях (через дефіцит
позитиву у небезпечному стресовому світі людина підсвідомо звертає увагу і
тягнеться до того, що приносить щастя). Одним із найсильніших прийомів є
апеляція до самореалізації. Бренди постійно грають з образами успішних
людей: ідеальна родина, ідеальні зуби, красень-чоловік, улюблена робота,
машина мрії, подорожі тощо. Бренди продають не послугу чи продукт, а
образ. Усе медіасередовище побудоване на психології та емоціях людей: їх
образах, мріях, фантазіях, страхах, переживаннях [10, 11].
На яких людських слабкостях побудовані маніпулятивні технології масмедіа? Основними є цікавість (інтрига), сугестивність (піддатливість
навіюванню), честолюбство, жадність, хвастливість, заздрість, азарт, почуття
неповноцінності (прагнення «не бути гіршим, ніж усі»), нездатність швидко
прийняти рішення (у момент, коли від людини очікується швидке прийняття
рішення, вона губиться і швидше погоджується), а неспроможність постояти
за себе, впоратися з проблемою самостійно народжує потребу придбати
продукт та використати послуги, що захистять та подбають про нас.
Одним із найбільш відомих маніпулятивних технологій є ефект
психологічного зараження – настрій однієї людини легко передається іншій.
Причому відбувається це не лише тоді, коли людина знаходиться поруч, а й
через мас-медіа: телебачення, радіо, Інтернет та пресу. Те ж стосується й
реклами – очевидно, що особистість, сповнена оптимізму, викликатиме
більше симпатії, а отже, таке рекламне повідомлення буде ефективнішим.
Так діють й обличчя, що посміхаються нам з упаковки продукції. Людині
легше і природніше розсміятися, коли він знаходиться у компанії
весельчаків. Це активно використовується у комедійних серіалах, коли за
кадром ми чуємо дружній сміх.
Цей ефект суміжний із ефектом натовпу, коли людина, щоб не перечити
думці та настрою більшості й не стати ізольованою від соціуму (страх
самотності), не виражає власної думки. Таким чином приходить у дію
«спіраль мовчання», яка викривлює думку соціуму та призводить до того, що
у суспільстві панує думка більшості. Проте подолати «спіраль мовчання»
можливо, і здатні це зробити люди з сильним характером, які не бояться
ізольованості від суспільства, лідери, які хочуть висказати свою думку чи
ідею, не зважаючи на те, наскільки вона відрізняється від укладеною
більшістю. Це стосується не лише реклами та маркетингу, коли варто
декільком піти до нового магазину, як невдовзі за ними підуть ще і ще, а й
ЗМІ, коли людина, вбачаючи пануючу серед громадськості інформацію, з
якою вона не погоджується, починає теж переходити на сторону більшості
[4].
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Систематичне повторення, прискорений темп розповіді, використання
незрозумілих понять і термінів, замовчування і недомовленість, посилання на
авторитет, іронічне приниження, гра на стереотипах – все це непомітно для
споживачів впливає на їх вибір та поведінку [10, 19].
Влада та соціум диктують нам певні шаблони поведінки і розвитку, на
яких побудована неймовірна кількість маніпулятивних прийомів з цілями
збуту товару, реклами або антиреклами, пропаганди, відбілення або
очорнення чиєїсь репутації. Одним із таких шаблонів є теза, що людина
повинна розвиватися, бути успішною та мати певні атрибути, що про це
свідчать. Завдяки цьому й існують майстер-класи, тренінги з розвитку, школи
неформальної освіти тощо. Найчастіше реклама супроводжується такими
запитаннями: «Хочете бути успішними?», «Хочете більше заробляти?»,
«Бажаєте краще виглядати?» і т. д. У даному випадку маніпулятор тисне на
те, що вам не вдавалося і не вдасться без його допомоги – «Якщо Ви не
прийдете на тренінг, Ви так і залишитеся невдахою». У рекламі ми часто
чуємо: «Не хочете хворіти?», «Бажаєте довше залишатися молодою?», і таких
прикладів тисячі. Подумки ми всі відповідаємо на ці запитання, приймаючи
рішення про придбання того, що нам нав`язали [13, 14].
Психіка людини проходить еволюцію: від візуального сприйняття до
медіасприйняття. З розвитком медіа у людини, що живе у світі постійного
потоку інформації та взаємодіє з мас-медіа, змінюється сприйняття, а все це
впливає на її думки, спосіб життя, світогляд тощо [13].
Загальновідомо, що за особливостями сприйняття інформації люди
діляться на візуалів, аудіалів, кінестетів та дискретів. Проте які існують
феномени сприйняття інформації, яку подають аудиторії, з метою
маніпулювання? Медіа задіюють усі почуття людини заради того, щоб бути
глибше до споживача емоційно. Під час сприйняття інформації надзвичайно
важливим є емоційний фон, на якій вона подається – не лише «що» сказати
або показати, але й «як» і «коли», за яких умов [5].
Глобалізація, мережність, зникнення ієрархій та старих орієнтирів
суттєво ускладнюють процедуру вибору, але при цьому змушують обирати
[10]. Реклама є закликом відволіктися від усіх своїх справ та звернути увагу.
Мартін Ліндстром, експерт з брендингу та нейромаркетингу,
експериментально доводить, що збудження декількох органів почуттів (і
зору, і слуху, і запаху, і дотику) суттєво збільшує ефективність повідомлення,
як рекламного, так й інформаційногo [9]. При цьому певному товару слід
підібрати саме той аудіальний, нюховий або кінестетичний компонент, який
посилить жагу придбати товар. Так, наприклад, в одному американському
магазині продажі спортивного взуття підвищилися після того, як у
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приміщенні розпилили аромат цитрусових. А музика, яку працівники
супермаркету вмикали у відділі спритних напоїв, помітно впливала на те, що
купували споживачі – більш елегантна надихала придбати шампанське або
вино. При цьому приголомшуючу роль відіграють і соматичні маркери –
«гарячі точки» нашого мозку. Певні ситуації життя, які забула наша
свідомість, залишилися у підсвідомості та впливають на те, що ми обираємо і
чому.
За
результатами
досліджень
за
допомогою
МРТ
та
електроенцефалографії, дія дзеркальних нейронів змушує людей наслідувати
поведінку інших людей – це пояснює, чому ми посміхаємося, коли бачимо
радісних людей та морщимося, коли бачимо, як хтось відчуває фізичний біль.
Таким чином, навіть коли ми спостерігаємо за діями інших людей або
читаємо про них, подумки ми робимо те ж саме [9, с. 68]. Так люди
«приміряють» на себе костюм колеги, радіють за улюблену футбольну
команду, яка забила гол, немов за власне досягнення, – відчувають майже ті
ж емоції навіть від спостереження за діями певних людей.
Крім того, вірними споживачами стають люди через такі
непередбачувані фактори, як схильність до забобонів, звичаїв (якщо у бренда
є певна традиція – він є у рази ефективнішим та запам`ятовується набагато
краще), релігіозність (Ліндстром порівнює бренди з релігією, аналізуючи
схожі риси: обмеженість кола людей, унікальність, вплив) та, звісно,
підсвідомі почуття.
Так людям подобається ламінований папір, запах свіжої друкарської
фарби, тому що це створює відчуття затишку та задовольняє прагнення до
елітизму. Чому реклама парфумів, сигарет, шоколаду, годинників та інш.
друкується на цілому аркуші або навіть на розвороті примірника та ще й на
глянцевому папері, а безпосередньо зображення продукту часто більш
об`ємне на дотик, ніж увесь інший папір? Все через те, що споживачі,
торкаючись продукту на папері, відчувають його на своїй руці та ніби-то вже
тримають, володіють ним, що збуджує бажання придбати товар.
Нашу добу не даремно називають інформаційною. Сучасна людина для
успішної життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків.
Але головна складність нині не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в
тому, щоб визначити, яка інформація потрібна. Тетяна Чернігівська
переконана – наш мозок чіпляється за будь-яку інформацію та запам`ятовує
її, саме тому не треба читати поганих статей та книжок, дивитися погані
фільми та слухати неякісну музику тощо. Величезний надлишок
інформаційної пропозиції призводить до того, що сучасна людина ризикує
«потонути» в інформаційному морі та взагалі не сприймати інформацію, що
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до неї доноситимуть, одразу ж уникаючи контакту з нею. До цього додається
загроза повірити брехливій інформації. На жаль, нормою стало використання
численних маніпулятивних технологій, і, чим розвиненішим стає світ і
розумнішими й освіченішими споживачі, тим хитріші й потужніші прийоми
використовують маніпулятори [11].
Експерт з комунікацій Георгій Почепцов стверджує, що з давніх часів
стояло питання «контролю за розумом», а тепер це питання є надзвичайно
гострим [13]. Суспільство ХХІ століття – «суспільство спектаклю»,
поверхневе, яке реагує на певні події вже зовсім не так, як іще кілька
десятиліть тому. «Сучасний фільм повинен мати, умовно кажучи, 40 трупів,
щоб стати цікавим … Статус новинної події повинен мати найвищу
амплітуду. Цим також можна пояснити кількість смертей, якими рясніють
наші теленовини…» [3].
Ми, споживачі, необґрунтовано вважаємо себе розумнішими,
раціональнішими, твердішими і послідовнішими, ніж ми є насправді. Хоча
свідомість більшості людей досить міцна і більш-менш захищена, проте ідеї,
потрібні маніпулятору, спрямовані не на свідомий їх аналіз та вивчення –
кваліфікованим маніпуляторам вони піддаються так майстерно, що
непомітно для самої людини легко проникають у її свідомість і надійно там
осідають. Як це робиться? Методом контрабанди, коли повідомлення – це
тільки приманка, прикриття, яку ми проковтнули разом із закладеним у це
повідомлення прихованим смислом, а фактично програмою, яка в
подальшому, переважно на підсвідомому рівні, орієнтуватиме нас на певну
(передбачену і контрольовану) дію. Наталя Санакоєва пише, що часто для
маніпуляцій використовують культурні табу, які блокуються захисними
механізмами свідомості, але впливають на несвідоме, образне повідомлення.
Така інформація, звісно, минає фільтри логіки і діє прямо на підсвідоме, при
цьому вона має досить тривалу дію [15]. Тож як захищатися від маніпуляцій,
що ставлять за мету штучно створити потреби у медіапоживачів з головними
цілями пропаганди та збуту?
Перш за все необхідно зайняти позицію інтерпретатора, тобто, з самого
початку не сприймати потік інформації «за чисту монету», а кожного разу
запитувати себе: «Що за цим стоїть? До чого це нас схиляють?» Як говорили
давні римляни, «шукай, кому це вигідно» [5].
Існує шість стратегій психологічного захисту від маніпуляцій: відхід
(збільшення дистанції між собою та маніпулятором, зміна теми розмови або
повне переривання контакту), вигнання (видалення маніпулятора: звільнення,
вигнання), блокування (контроль впливу, виставляння перепон на шляху
маніпулятора, ізоляція), управління (контроль впливу, підпорядкування
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маніпулятора собі такими непередбачуваними реакціями як плач, крик,
скарги, спроби подружитися тощо), завмирання (контроль інформації про
суб`єкт, її умисне перекручування чи скорочення, приховування почуттів) та
ігнорування (контроль інформації від маніпулятора, її несприйняття) [6, 19].
Механізми специфічних психологічних захистів бувають трьох типів.
Так як маніпулятор прагне посилити свого союзника, перший механізм
передбачає захист цілісності особистості, знищення структур, які працюють
на користь маніпулятора. Оскільки маніпулятор прагне проникнути у
внутрішній світ адресата, зачепити його слабкі місця, останній має старатися
якимось чином закритися, не дозволити «зачепити» себе. Другий механізм
захисту – бути непередбачуваним, адже якщо реакцію адресата не можна
вгадати, то маніпулятору ні до чого підлаштуватися, його плани руйнуються.
Механізм захисту третього рівня пов`язаний із засобами впливу, тож
доцільна тут стратегія – руйнація впливу маніпулятора, тобто зустрічна
активність адресата. Цей процес нагадує боротьбу «хто кого». У відповідь
бажання маніпулятора приховати факт впливу виникає прагнення розкрити її
наміри, зробити «все таємне явним». Проявлятися такий захист може як
уточнення з недовірливою інтонацією, сумнівами, чіпляннями до слів,
прямими запитання: «Куди Ви хилите?», «До чого такі розмови?», «Скажіть
прямо, що Ви від цього хочете?».
Проте ці стратегії захисту від маніпуляцій доречні лише тоді, коли
«жертва» маніпуляцій вже здогадалася, що нею маніпулюють, а це вже успіх.
Розкрити маніпулятивні наміри можна, вивчаючи дії опонента
(«ознайомлений – означає озброєний»), досвід інших та накопичуючи свій.
Дисбаланс у розподілі відповідальності за дії та рішення, швидке зникнення
«ейфорії» від придбання певного товару, невідповідність інформації,
переданої різними каналами, помітне прагнення співрозмовника
стереотипізувати поведінку адресата впливу, дефіцит часу на прийняття
рішення, відчуття обмеження або ж, навпаки, перебільшення авторитету
адресата, несподівана зміна фонових станів (штучно створені агресія,
метушливість, напруга), стан звуженості свідомості, тобто, обмеження
обговорюваних тем, повинні насторожити людину щодо того, що вона стала
«жертвою» маніпулятивного впливу.
Таким чином, через інформаційний вибух та перенасиченість
інформацією, змінилася і продовжує змінюватися свідомість людей, їхнє
сприйняття інформації, рекламних повідомлень новин у різних видах масмедіа. Звичайно, що подолати маніпуляції та розімкнути потужну систему є
майже неможливим, адже світ щосекундно розвивається та змінюється, а
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разом із ним – і ми, тож усі сфери життя підлаштовуються під швидкий темп
життя. Та, безумовно, можна і треба захищати себе від маніпуляцій медіа.
Отже, можна справедливо сказати, що сучасне медіасередовище
сповнене надзвичайною кількістю маніпуляцій, що негативно відображається
як на кожній особисті окремо як на повноцінній особистості, так і на соціумі
загалом, руйнуючи його істинний світогляд, викривлюючи його думку та
зовсім знищуючи її, підпорядковуючи бажаним владі порядкам – це ставить
під загрозу весь демократичний устрій держави та повноцінну свободу слова
у країні.
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В статье очерчены базовые аспекты манипуляций в медиасреде на
примере рекламы, проанализированы основные проблемы влияния рекламных
сообщений на подсознание людей и особенности восприятия людьми
информации в современном мире, систематизированы «крючки»
искусственного создания потребностей у потребителей на примере рекламы
и ключевые технологии защиты от манипуляций.
Ключевые слова: массовая коммуникация, рекламное сообщение,
соматический маркер, игра с образами, управление сознанием,
психологическая защита.
The article outlines basic aspects of manipulations in the media by examples
of advertising, analyses main problems of the influence of advertising messages to
people`s subconscious and features of people`s information perception in modern
life, organizes “hooks” that create fake needs by examples of advertising, and key
technologies to defend from manipulations.
Key words: mass communication, advertising messages, somatic marker,
playing with images, mind control, psychological defense.
Лідія Дяченко, Марія Слободян
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА
ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ
МЕДІАГРАМОТНІСТЮ, МЕДІАОСВІТОЮ
Анотація. У статті досліджено психологічні аспекти впливу реклами на
поведінку споживачів та їх взаємозв’язок із медіа грамотністю, медіаосвітою.
Ключові слова: аналіз, реклама, психографія, мас-медіа, медіаосвіта,
медіа грамотність.
Постановка проблеми.
Засоби мас-медіа,традиційні та новітні, а також реклама, здійснюють
психологічний вплив на різні категорії споживачів. Існує залежність, в т.ч.
комп’ютерна, у певних категоріях дітей та молоді щодо користування
неетичною рекламною продукцією та інформацією із засобів мас-медіа.
Медіаосвіта повинна бути таким інструментом, що забезпечить для молоді
нові можливості: критично сприймати медіа повідомлення та формувати таку
особистість, яка є незалежною від медіа. Саме тому, є необхідним
створювати та розвивати систему шкільної медіаосвіти та інтегрувати
медіаосвітні елементи у навчальні програми з різних предметів.Це і є
предметом дослідження даної статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
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Дослідження питання щодо медіаосвіти та медіа грамотності дітей та
молоді досліджували такі науковці: Кріс Ворсноп, Роберт К’юбі, Джейн
Браун, Джон Пандженте, Джеймс Поттер, Лен Мастерман, В.В.Різун,
О.В.Федоров, В.Ф. Іванов, О.В.Волошенюк та інші. Канадський науковець та
консультант з питань медіа грамотності Кріс Ворсноп вважає, що медіа
грамотність – це результат медіаосвіти, вивчення медіа. Американський
науковець Роберт К’юбі вважає,що медіа грамотність – це здатність
використовувати,аналізувати, оцінювати та передавати повідомлення у
різних формах [3.,c.10]. Зокрема ,за О.В.Федоровим, медіаосвіта – це процес
розвитку особистості засобами і на матеріалі мас – медіа задля формування
культури спілкування з медіа, придбання творчих комунікативних
здібностей,критичного
мислення,
вмінь
повноцінно
сприймати,
інтерпретувати, аналізувати й оцінювати медіа тексти,навчання різних форм
самовираження за допомогою медіа техніки [2 .,c.17].Змістом
медіаграмотності є вміння знаходити потрібну інформацію, переконатися в її
достовірності,відокремити пропаганду від фактів тощо.
Завдання дослідження полягають у наступному:
- дати теоретичне обґрунтування психологічних аспектів впливу
реклами на поведінку споживачів;
- з’ясувати, що саме є змістом медіаосвіти та медіаграмотності;
обґрунтувати необхідність більш ефективного становлення та
розвитку системи медіаосвіти та медіаграмотності, що убезпечить від
негативного впливу реклами та небажаних наслідків її користувачів.
Виклад теми.
Аналіз - загальнонауковий елемент діалектичного методу дослідження
економічних явищ і процесів, економічних систем, сутність якого в
розчленуванні об’єкта, предмета або економічних відносин між ними та
людьми на складові частини, елементи та їх відокремленому вивченні, а
відтак з’ясуванні зв’язків між ними [7., c.41].
Відомо, що психологічні аспекти реклами впливають на поведінку
різних категорій споживачів товарів чи послуг, а особливо на поведінку дітей
та молоді та можуть зумовлювати певну залежність від неї. Реклама - це
оплачена не особова комунікація, здійснювана ідентифікованим спонсором
та використовуючи засоби масової інформації з метою схилити (до чогось)
чи вплинути (якось) на аудиторію [6.,c.35]. Мета реклами – переконати
споживача щось зробити , купити товар (послугу) тощо. Але для цього
рекламодавці вивчають свою аудиторію, якій дана реклама адресована
(наприклад: діти , молодь). Поведінка споживачів – складний процес, коли
індивіди чи групи вибирають, купують, використовують чи розподіляють
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продукцію, товари, послуги, ідеї для задоволення своїх потреб чи бажань [1.,
c.150].
До психологічних аспектів, які зумовлюють поведінку споживачів, її
реакцію на рекламу відноситься: сприйняття, навчання, мотивація і потреби,
відношення, індивідуальність, психографія.
Психографія– сприйняття,навчання,мотивація,відношення,особистість і
стиль життя [6., c.165-175]. Якщо виокремити з різних типів категорій
споживачів саме категорії дітей та молоді, то характерним є таке :
сприйняття нею реклами є процес отримання інформації за допомогою 5
наших почуттів, усвідомлення та надання її змісту; змістом навчання є те, що
ми не можемо вивчити щось до тих пір, поки повністю не сприймемо
інформацію і не усвідомимо її змістом мотивації, мотивів є внутрішня сила,
яка спонукає людину вести себе певним чином; змістом потреб, як основних
бажань людини, є мотив щось робити; змістом відношення людини є стійка
позиція, почуття, яке відчувається нею до об’єкта, персони чи ідеї, що
формується на основі її уявлень та почуттів і веде до певної поведінки;
змістом індивідуальності є особливості характеру та психологічного складу,
що відрізняє одну людину від іншої; змістом психографії, є усі психологічні
параметри, які описують внутрішній світ людини.
Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів рекламної
діяльності регулює також Закон України «Про рекламу», № 901- VIII ( 901-19
від 23.12.2015 року із змінами) та визначає основні засади рекламної
діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають в процесі
виробництва, розповсюдження та споживання реклами.
Міжнародний Кодекс рекламної практики (2.12.1986р.) регулює межі
дії Кодексу, визначає основні принципи та правила рекламної діяльності.
Даний документ містить різні розділи, статті, що регулюють діяльність
учасників ринку реклами та зобов’язують неможливість зловживання
дитячою довірливістю, відсутністю у дітей досвіду (ст. 13), а також інших
норм, які повинні убезпечити дітей, молодь від обману та негативного
впливу реклами.
Як свідчить досвід рекламної практики, приклади недобросовісної
поведінки учасників ринку реклами - існують. Саме тому, є необхідність
навчати медіаосвіті та медіа грамотності, особливо дітей та молодь.
З’ясуємо, що саме є змістом медіаосвіти та медіа грамотності. Змістом
медіа освіти є навчання теорії та практичним умінням для опанування
сучасних мас-медіа. Мас-медіа - це спеціальні соціальні інститути, які
збирають, обробляють і розповсюджують інформацію[2., c. 47]. Медіаосвіта частина основних прав кожного громадянина будь-якої країнисвіту на
468

свободу самовираження і права на інформаціюта інструмент підтримки
демократії [2.,c. 6]. Медіаосвіта для молоді, учнів, студентів, молоді
дозволить критично мислити про прочитаний текст, оглянутий малюнок,
відеофільм, а також правильно інтерпретувати тексти та з’ясувати для себе,
які цінності несуть медіа засоби тощо. Це дозволить даній аудиторії
споживачів медіапродукції краще відбирати медіа засоби, визначати їх
соціальну та культурну направленість, а при потребі саме в них розміщувати
власні медіа тексти.
Слід зазначити, що інколи може мати місце інформаційне
перевантаження споживачів рекламної продукції. Це може бути розраховано
на некомпетентну цільову аудиторію з метою залучити їх увагу та сприяти
прийняттю рішення про купівлю певних товарів чи послуг.
Змістом медіаграмотності є сукупність знань, навичок та умінь, які
дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати
повідомлення різних жанрів і формах для різних типів медіа, а також
розуміти і аналізувати складні процеси функціонування медіа у суспільстві,
їх та вплив; а також вміння знаходити потрібну інформацію, переконатися в
її достовірності ,відокремити пропаганду від фактів тощо.
Медіаграмотність дозволяє споживачам критично аналізувати медіа
повідомлення з тим, аби помічати там пропаганду, цензуру або однобокість в
новинах і програмах суспільного інтересу.
Завдання медіаграмотності полягає в трансформації медіа споживання в
активний і критичний процес, допомагаючи споживачам реклами краще
усвідомити потенційну маніпуляцію, а також допомогти зрозуміти роль масмедіа і громадянських ЗМІ у формуванні громадської думки.
Британські науковці К.Безелгет та Е.Харт вважають, що медіаосвіта має
ґрунтуватися на вивченні шести ключових понять: медійних агенцій,
медійних категорій, медійних технологій, медійних мов, медіааудиторії,
медійного подання. [3., c.15].
Розглянемо більш докладно кожну із цих складових. Медійні агенції:
аналізують функціонування, цілі та джерела інформації. Медійні категорії
передбачають аналіз типів медіа текстів: за видами,жанрами тощо. Медійні
технології передбачають аналіз технологічного процесу створення медіа
текстів. Медійні мови передбачають розуміння користувачів використання
аудіовізуальних засобів вираження, кодів та знаків, стилю медіа
текстів.Медіа аудиторії характеризуються певними типами, різновидами, які
не однаково сприймають медіа тексти. Особливістю недійного подання є
аналіз конкретного представлення авторами інформації чи медіаагенствами
змісту в медіа текстах.
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Вітчизняний досвід із впровадження медіаосвіти полягає у наступному:
розроблена «Концепція впровадження медіаосвіти в Україні»,в даний час
реалізовується дана Концепція на другому етапі (2014-2016 роки).
Передбачено ще третій етап розвитку медіаосвіти та завершення масового
запровадження (2017-2020 роки). За даною Концепцією, медіаосвіта –
частина освітнього процесу,спрямована на формування в суспільстві медіа
культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії з
сучасною системою медіа, як традиційними, так і новітніми медіа,з
урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [3., c.19].
Важливим є також створення таких медіа продуктів, у яких беруть
участь учні шкіл, студенти тощо.
Основні принципи медіа-освіти в Україні: особистісний підхід,
перманентне оновлення змісту, орієнтація на розвиток інформаційнокомунікаційних технологій, пошанування національних традицій, пріоритет
морально-етичних цінностей, громадянська спрямованість, естетична
насиченість, продуктивна мотивація.
Слід зазначити , що саме така аудиторія споживачів товарів та послуг, як
діти та молодь, потребує найбільше допомоги суспільства у придбанні медіа
грамотності, а також освітніх установ, які допоможуть їм зробити
правильний вибір при користуванні рекламною продукцією, рекламою
товарів, послуг, ідей тощо. Сприяння становленню ефективної системи
медіаосвіти та в Україні з метою забезпечення загальної підготовки дітей та
молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіа системою, що є
важливим чинником впливу на їх соціальну поведінку.
Висновки.
Засоби мас-медіа, традиційні та новітні, а також реклама,
здійснюють психологічний вплив на різні категорії споживачів. Існує
залежність, в т.ч. комп’ютерна, у певних категоріях дітей та молоді щодо
користування неетичною рекламною продукцією та інформацією із засобів
мас-медіа. Саме тому, є необхідним створювати та розвивати систему
шкільної медіаосвіти та інтегрувати медіаосвітні елементи у навчальні
програми з різних предметів. Медіаосвіта повинна бути таким
інструментом, що забезпечить для молоді нові можливості: критично
сприймати медіа повідомлення та формувати таку особистість, яка є
незалежною від медіа. Медіаосвіта повинна допомогти молоді вміти
аналізувати та оцінювати медіа тексти, повідомлення, анонси подій тощо.
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СПРИЙНЯТТЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ У НОВИНАХ
ЧОЛОВІКАМИ ТА ЖІНКАМИ
Стаття містить основні положення експерименту про сприйняття
аудіовізуальної інформації в теленовинах залежно від статі аудиторії
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зображення.
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Сприйняття є психічним процесом, що полягає в цілісному
відображенні предметів, ситуацій та подій, які виникають при
безпосередньому впливі фізичних подразників на органи чуття. Залежно від
домінантного аналізатора, що задіяний у процесі створення образу,
сприйняття поділяється на зорове, аудіальне, дотикове, смакове тощо. Так,
сприймаючи телевізійний сюжет, значна частина інформації особою
зчитується з відеокартинки (візуальний компонент), тоді як текстовий
супровід (вербальний компонент), хоча й виступає важливою елементом
цілісності сприйняття, однак не завжди в ньому відіграє першу роль. За
підрахунками дослідників, 69% інформації, що зчитується з екранів
телевізорів, припадає на візуальну комунікацію, про що зазначено у праці
вченого Г. Почепцова [6, с. 303].
Один із засновників медіапсихології П. Вінтерхофф-Шпурк визначає її
як «галузь науки, яка на мікроаналітичному рівні описує і пояснює поведінку
людини, зумовлену впливом засобів індивідуальної та масової комунікації»
[3]. Телевізійне повідомлення здатне задіяти максимальний рівень уваги
людини, через здатність його впливати візуально й вербально.
Виходячи з цього, проблема якості підготовки відеоряду тісно
пов’язана з проблемою якості перцептивних образів, що постають
результатом сприйняття. Так, дивлячись один і той самий відеофрагмент,
люди різного віку, статі, освітнього рівня, матеріального статку звертають
увагу, запам’ятовують різні речі. У цьому й полягає вибірковість сприйняття,
з якою тісно пов’язана апперцепція, що означає залежність сприйняття від
попереднього досвіду, від загального змісту психічної діяльності людини та
її індивідуальних особливостей [5]. Так, дослідники медіапсихологи та
журналістикознавці вивчають процес взаємодії глядача та каналів
комунікації, приділяють увагу психологічним/маніпулятивним інструментам
на етапі постпродакшн на ТБ (Ж. Бодрійар, П. Віріліо, У. Еко, С. Зелінський,
С. Кара-Мурза, Ю. Лотман, М. Макклюєн, Г. Почєпцов).
У вивченні природи телевізійного зображення в контексті
функціонування телевізійної комунікації важливим аспектом є сприйняття
аудиторією зображальної складової частини телемовлення. Сучасне
телебачення змушене трансформувати класичні принципи виробництва
інформаційного продукту через глобалізаційні процеси у світовому
масмедійному просторі. Ера інформаційного буму змушує по-новому
формувати орієнтири виробництва телепродукції. Особливого значення в
цьому напрямі набувають не тільки змістовий аспект інформації, а й
удосконалення форм і методів, за допомогою яких формується
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медіасприйняття. Від того, наскільки якісно створена відеокартинка,
залежить те, наскільки чіткі, цілісні, повні образи виникли в реципієнта, які
почуття викликали ці образи, які розумові процеси вони активізували, а
також те, наскільки форма подачі побаченого відповідає очікуванням
телеглядачів та імпонує їх психологічним особливостям. На думку
З. Дмитровського, нерозуміння вимог до зображення на телеекрані,
нехтування ними породжує невиразність і випадковість візуальної інформації
[4, с. 25].
Розглянемо
особливості
сприйняття
візуальних
образів
у
телеінформаційному просторі аудиторією. Відомо, що чоловіки та жінки по
різному здатні реагувати на події, уявляти та сприймати світ. Не виняток і
мас-медійний продукт, який здатний по різному формувати уяву й увагу
глядачів залежно від статі реципієнта. На прикладі експериментальних
інтерв’ю, проведених на базі Незалежного центру соціологічних досліджень
Запорізького національного університету доводимо, що стать людини
впливає на сприйняття зображально-виражальних засобів візуальної
інформації.
Медіасприйняття учасників вивчалось шляхом їх розподілу на
експериментальну (11 осіб) та контрольну (11 осіб) групи (далі – ЕГ та КГ
відповідно). Чоловіки та жінки переглянули пару діаметрально протилежні
відеофрагментів. Керованим фактором виступав аудіальний супровід при
перегляді відеофрагментів (в ЕГ фрагменти демонструвались без звуку).
Один фрагмент (далі Ф1) у парі містив певні вади, що з точки зору
«ідеального типу» сприйняття мали б викликати негативні емоції та
відповідні перцептивні образи у інформантів. Другий фрагмент (далі Ф2)
навпаки – побудований відповідно до усіх теоретично визнаних вимог та
правил. У Ф1 оператори вдалися до цілої палітри зображально-виражальних
засобів (були застосовані панорами, «наїзди», «від’їзди», тощо), тоді як Ф2
відзначався стабільністю та статичністю камери, мінімальним використанням
творчих можливостей відеозйомки. В основу відбору 22-х інформантів
покладена теоретична вибірка. Параметрами вирівнювання стали стать, вік,
рівень освіти. Варто наголосити, що психічний процес сприйняття доступний
для глибинної фіксації та подальшого аналізу інструментами якісної
методології. Таким чином, дослідження проведене згідно всіх правил, що
використовуються в якісній методології [1, 4].
Отже, результати обговорення продемонстрованих відеофрагментів
дозволяють зробити висновки щодо відмінностей у сприйнятті візуального
ряду чоловіками й жінками. В контексті проведеного соціального
експерименту важливо з’ясувати масштаби неспівпадіння сформованих
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перцептивних образів, а також чутливості представників обох статей до
зображально-виражальних засобів організації відеоряду. Дослідниця Ш. Берн
наголошує на тому, що чоловіки й жінки наділені рівною емоційністю, проте
висловлюють свої емоції з різним ступенем інтенсивності, що пояснюється
різницею в нормах стосовно емоційної експресії [2, с. 82].
Таким чином, із висловлених чоловіками й жінками почуттів під час
перегляду Ф1 і Ф2 спостерігаємо, що молоді чоловіки у віці до 35 років
меншою мірою піддаються впливу зображально-виражальних засобів,
застосованих у відеосюжеті. Ними достатньо добре був сприйнятий Ф1. При
цьому сприйняття фрагментів чоловіками носить «описовий» характер, тобто
спостерігається перерахування застосованих зображально-виражальних
засобів без їх оцінки.
Не вистачає інформації у запропонованому Ф1 в основному членам ЕГ з
перевагою чоловічої частини, що засвідчує наявність обмежень у виконанні
відеорядом комунікаційної функції та у його існуванні як окремої
інформаційно-насиченої одиниці взаємодії. Ф2 з позиції чоловіків має
переваги, що так само відносяться до інформаційної насиченості та
зрозумілості відеоряду. Таким чином, спостерігається явне домінування
раціонального над емоційним у підходах та результатах сприйняття
переглянутих фрагментів. Це не говорить про повну незадіяність емоційної
сфери, однак відчуття, викликані переглядом статичного фрагменту, носять
загальний характер: «цікавіше», «емоційніше», «приємніше», «позитивні
емоції» – без їх уточнення.
Стосовно жінок, нами було простежено домінування емоційного
сприйняття над раціональним, що проявляється в ширшому діапазоні емоцій,
викликаних переглядом статичного фрагменту та їх конкретністю: «спокій»,
«розслаблення»,
«недратівливий»,
«ненапружуючий»,
«легший»,
«розташовуючий», «яскравий», «кращий», «приємний».
Жіноча частина учасників дослідження активніше висловлює неприємні
емоції, викликані переглядом фрагменту з рухом камери (Ф1), тоді як
чоловіки акцентували увагу на самому факті наявності руху, не даючи йому
однозначної негативної оцінки.
Отже, результати експерименту дозволили зафіксувати відмінності
сприйняття візуальної складової у теленовинах чоловіками та жінками через
різний рівень активізації емоційно-почуттєвої сфери під час спостерігання
різних телевізійних образів на екрані.
Перспективи подальших досліджень. Одним із важливих аспектів
подальшого вивчення обраної проблематики є поглиблений аналіз специфіки
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використання та сприйняття зображально-виражальних засобів телеекрану в
новинах.
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Восприятие аудиовизуальных образов в новостях мужчинами и
женщинами
Статья содержит основные положения эксперимента о восприятии
аудиовизуальной информации в теленовостях в зависимости от половой
принадлежности аудитории.
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З ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИМ ПАТРІОТИЗМОМ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
Анотація:
Автор
презентує
методику
дослідження
загальнонаціонального
патріотизму
старшокласників.
Актуалізуючи
значення патріотизму в інформаційну добу, автор розкриває зв'язок
критичного
мислення
та
загальнонаціонального
патріотизму
старшокласників спираючись на результати емпіричного дослідження.
Ключові слова: патріотизм, діагностика, загальнонаціональний
патріотизм, критичне мислення.
Сучасні старшокласники постійно знаходиться під впливом
інформаційного медіапростору та отримують різноманітну інформацію, яка
все частіше застосовується як засіб психологічного впливу на свідомість
громадян та суспільство. Патріотизм, як любов до Батьківщини, народу,
культури, мови та активно-діяльнісної самореалізації на її благо, є первинним
імунітетом старшокласників проти шкідливих медіавпливів. Нажаль,
патріотизм на рівні емоцій та почуттів не здатен забезпечити повноцінний
психологічний захист особистості від витонченої шкідливої інформації – для
цього, на нашу думку, необхідне критичне мислення та розвиток критичного
осмислення інформації, особливо в такий кризовий для українського
суспільства період. Головною метою нашого дослідження є виявлення
зв’язку між критичним мисленням та загальнонаціональним патріотизмом
старшокласників.
Зважаючи на відсутність методики, яка б змогла забезпечити нам
належний рівень емпіричних даних, було вирішено створити методику
діагностики загальнонаціонального патріотизму старшокласників.
Складність розробки методики полягала в тому, що патріотизм є
складним соціально-психологічним явищем, яке має багато вимірів.
Найчастіше патріотизм суб’єкта визначається як комплекс почуттів, знань,
переконань, готовності до практичних дій на користь Батьківщини.
Виходячи з цього, нами було сконструйовано методику, яка включила в
себе шкали/індикатори, що в своїй сукупності дали змогу визначити всі
складові компоненти загальнонаціонального патріотизму старшокласників. В
процесі розробки, нами було використано фрагмент методики “Я – патріот”
[2].
Далі, детально розглянемо шкали/індикатори, які стали основою нашого
дослідження:
Шкала повноти розуміння. Дана шкала показує наскільки
старшокласники розуміють поняття «патріотизм», яке смислове
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навантаження несе для них дане поняття, розкриває загальну сутність
поняття у їхньому розумінні. Дана шкала включає в себе такі питання та
варіанти відповідей:
Комунікативна шкала. Дана шкала має на меті визначити соціальне
коло спілкування в якому знаходиться старшокласник, з патріотичного
ракурсу.
Емоційно-комунікативна шкала. Дана шкала вказує на емоційне
забарвлення соціальних зав’язків старшокласника. Показує рівень
толерантності/інтолерантності до людей з іншими переконаннями та
життєвими позиціями. Дана шкала включає питання з емоційнозабарвленими варіантами відповідей, які здатні передати емоційний стан
опитуваного в конкретно-визначеній ситуації.
Емоційно-символічна шкала. Ця шкала включає в себе питання
пов’язані з патріотичною символікою, а також включають в себе варіанти
відповідей, залежно від емоцій, які відчуває старшокласник стосовно окремої
символіки. Дана шкала є одним з показників рівня патріотичних почуттів.
Емоційно-побутова шкала. Дана шкала включає в себе такі питання та
твердження, які вказують на ставлення респондента до своєї Батьківщини, її
символів, елементів національного вбрання, знання розробок Батьківщини та
ставлення до них, що є індикатором рівня сформованості патріотичних
почуттів особистості.
Шкала дієвого компоненту патріотизму. Дана шкала включає в себе
запитання, які допомагають визначити наскільки респондент приймає участь
у житті Батьківщини, та фізично виконує дії, спрямовані на благо
Батьківщини. Даний компонент є ключовим для визначення патріотичної
поведінки особистості.
Шкала історичного патріотизму. Історія є засобом пробудження
гордості народу за своє минуле, розвитку патріотичних почуттів, любові до
Вітчизни. На основі патріотичного пафосу, громадянськості розвивалися
патріотичні почуття, національна свідомість, історична традиція. Таким
чином, даний компонент розкриває значення історії для старшокласників, їх
ставлення до історії свого народу, що вказує на рівень патріотичних почуттів
особистості.
Шкала родинного патріотизму вказує на рівень ставлення до своєї
родини, знання про своїх предків, та гордість за них. Дана шкала є
спорідненою зі шкалою історичного компоненту патріотизму. Розкриває
значення родини для старшокласників, їх ставлення до свого роду, що вказує
на рівень патріотичних почуттів особистості.
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Шкала переконань. Патріотичні переконання містять у собі знання,
поєднані із щирою впевненістю в їхній істинності. На необхідності розвитку
патріотичних переконань у дітей наголошував великий педагог-мислитель
Я.А.Коменський, щоб «вони могли захищати все, що вони вважають
істинним і добрим…чесним» [1]. Мета переконань полягає у підведенні
людини не тільки до розуміння певних положень патріотичних почуттів, а й
до внутрішнього їхнього сприйняття. Таким чином, дана шкала показує
наскільки у старшокласників сформований рівень внутрішнього сприйняття
патріотичних почуттів.
Шкала цінностей вказує на внутрішню складову патріотичних почуттів
і є компонентом патріотичної свідомості особистості. Дана шкала відображає
самоусвідомлення старшокласників на рівні патріотичних цінностей.
Шкала критичного сприймання медіаінформації вказує на здатність
старшокласників критично оцінювати сприйняту медіаінформацію, здатність
до рефлексивного сприймання та рівень медіаобізнаності особистості.
В загальному результаті, методика складається з 44 запитань, які є
складовими вищезазначених шкал.
У дослідженні взяли участь старшокласники, учні 9-11 класів гімназії
міста Києва. Загальна кількість учасників дослідження знаходиться в межах
81 чоловік і складається з учнів 6-и класів, з яких 45 дівчат та 36 хлопців.
Для визначення зв’язку критичного мислення та загальнонаціонального
патріотизму ми використали дані емпіричного дослідження, та зробили
кореляційний аналіз Пірсона (табл. 1.), який вказав на двосторонній зв'язок з
дуже високою позитивною кореляцією. Можливість похибки склала 0,001,
коефіцієнт кореляції (,374**), що вказує на позитивну кореляцію змінних та
їх
двосторонній
зв'язок.
Зв'язок
критичного
мислення
та
загальнонаціонального патріотизму проявляється у їх взаємозалежності (чим
вищий рівень критичного мислення тим вищий рівень загальнонаціонального
патріотизму особистості, так само і в протилежному напрямку, чим вищий
рівень загальнонаціонального патріотизму, тим вищий рівень критичного
мислення старшокласників).
Табл. 1. Кореляційний аналіз Пірсона
Медіаінформа
Загальнонаціона
ційна грамотність льний патріотизм
Медіаінформа
Кореляція
1
,374**
ційна грамотність Пірсона
Знач.
,001
(двухстороння)
N
81
81
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Загальнонаціо
Кореляція
,374**
нальний
Пірсона
патріотизм
Знач.
,001
(двухстороння)
N
81
**. Кореляція значима на рівні 0,001 (двухстороння).

1

81

Ми вважаємо, що медіаграмотність є невідємною частиною для
формування загальнонаціонального патріотизму старшокласників в умовах
інформаційної війни. Отримавши результати попереднього дослідження ми
ще не готові вказати на напрямок звязку загальнонаціонального патріотизму
та медіаінформаційної грамотності, але ми чітко бачимо що звязок
статистично достовірний.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження ми отримали
кількісні показники рівня розвитку загальнонаціонального патріотизму
старшокласників. Нами встановлено високу позитивну кореляцію між
медіаінформаційною грамотністью та загальнонаціональним патріотизмом.
Ми вважаємо, що в умовах інформаційної війни, коли йде інформаційнопсихологічна
операція,
головною
ціллю
якої
є
порушення
загальнонаціональної ідентичності з використанням для цього інформаційних
засобів – кожна людина, яка вважає себе патріотом має в обов’язковому разі
бути медіаграмотною, інакше вона не матиме змоги протистояти
маніпулятивним, пропагандистським, дезінформаційним та іншим
агресивним інформаційним впливам.
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мышления и общенационального патриотизма старшеклассников опираясь на
результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова: патриотизм, диагностика, общенациональный
патриотизм, критическое мышление.
Anotation: The article touched upon the problem of the high school students
level the nationwide patriotism. The author presents a research methodology of
nationwide patriotism of the high school students. Touching upon the importance
of patriotism mentioned in the information age, the author reveals the relationship
of critical thinking and nationwide patriotism of the high school students, based on
the results of empirical research.
Key words: patriotism, diagnosis, nationwide patriotism, critical thinking.
Юлія Чаплінська
ОСОБЛИВОСТІ СЕРІАЛЬНИХ МЕДІАУПОДОБАНЬ
УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ
Анотація: В статті автор висвітлює результати емпіричних досліджень
медіауподобань українських медіаспоживачів, а також особливості впливу
серіальної продукції на ціннісну сферу молоді.
Ключові слова: серіали, цінності, країни-виробники, медіапродукція,
медіаспоживачі.
Актуальність нашого дослідження зумовлена поступовим втручанням
медіапростору у життєдіяльність людини. Вимоги сучасності з перевтомою
та відсудженням завдяки інформаційним перевантаженням, спонукають
людину шукати заміну спілкуванню та відпочинку. І такою розрадою стає
перегляд серіалів та фільмів, коли є можливість зануритися у чуже життя та
ідентифікувати себе в ньому з сильними, сміливими та успішними головними
героями. Але чи завжди така форма відпочинку є безпечною та екологічною
для споживача медіапродукції?
Метою даної статті є висвітлення результатів дослідження
особливостей впливу серіальної продукції на ціннісну сферу
медіаспоживачів.
Дослідження проходило у два етапи. Загальна кількість респондентів
першого етапу, який проходив у 2015, становить 165 осіб, серед яких:
 Учнів старших класів – 41особа, віком від 14 до 17 років. Хлопчиків –
24,4 %, дівчат – 75,6 %.
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Населення різних регіонів України – 124 особи, віком від 18 до 58
років. Чоловіків – 16,1%, жінок – 83,9 %.
На першому етапі дослідження ми вивчали загальні особливості
медіауподобать населення України. І перше питання цього блоку було
направлене на виявлення найбільш популярного серіального жанру. За
попередніми дослідженнями було встановлено, що перегляд серіалів
виступає однією із найбільш популярних медіапрактик для проведення
дозвілля як серед молоді, так і у представників зрілого віку [2]. І тут потрібно
зважати на те, що в сучасних умовах інформатизації суспільства медіа
виступають одним із агентів соціалізації дітей та підлітків. Для цього навіть
ввели спеціальний термін – «медіасоціалізації» [1; 4; 5]. Під впливом
серіальних цінностей відбувається конструювання та наслідування гендерних
моделей поведінки та спілкування [3]. Тому сферою нашого наукового
інтересу стало визначення якому саме жанру віддають перевагу
медіаспоживачі України, оскільки кожному окремому жанру притаманні свої
особливості, такі як специфічні образи медіагероїв, висвітлюванні життєві
проблеми, а також відповідні жанру сюжетні лінії.
Найбільш популярним виявився комедійний жанр – 21% від загальної
вибірки досліджуваних, на другому місці – детективи, 17, 3%, а на третьому –
серіали з елементами фентезі, фантастики чи містики – 15,4%. 27,7 %
респондентів від загальної вибірки не мали однозначної відповіді щодо
питання про свої медіауподобання стосовно серіального жанру (див.
Таблицю 1; Рис. 1.).


Таблиця 1. Вподобання досліджуваних щодо серіального жанру
№

Жанр

Частота

Процент

1.

Комедії

34

21,0

2.

Детективи

28

17,3

3.

Фентези, фантастика, містика

25

15,4

4.

Мелодрами

15

9,3

5.

Пригоди

9

5,6

6.

Історичні

5

2,5

7.

Жахи

2

0,6
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8.

Інше

2

0,6

9.

Пропущене значення

45

27,7

Загалом

165

100,0

Популярність серед населення України саме цих жанрів (див. Рис. 1.)
може бути пов’язана з бажанням відволіктись від складної реальності
(військові дії на сході України, тяжка економічна криза і т.д.) і бажанням
втечі у вітруальну. Три найпопулярніші жанри уособлюють в собі три
стратегії, які найпопулярніші серед українців для відпочинку. Стратегію
розслаблення презентує комедійний жанр, який характеризується легкістю
сюжетних ліній, які не перевантажують мозок, комічними ситуаціями, які
дозволяють розслабитися і посміятися, нестандартними чи дурнуватими
героями, на фоні яких звичайний споживач може відчути себе ледве не
генієм. Стратегія інтелектуалізації проявляється у детективному жанрі, коли
споживач розслабитися не може, йому постійно потрібно контролювати,
тестувати та аналізувати реальність, але він вже перенаситився складністю
ситуації українських реалій і тому переключається розгадуючи загадки у
детективних серіалах. Серіали фентезі, фантастики чи містики дають людям
можливість просто підміняти реальність, надівати «рожеві окуляри» казки і
не думати про те, що відбувається поза межами серіалу.
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Рис. 1. Серіали якого жанру вам більше подобаються
Різні країни-виробники серіалів закладають у свої продукти різні
цінності і важливим нам вбачається визначити серіалам якої країнивиробника надають перевагу українськи споживачі? За результатами
дослідження виявилося, що найбільш популярними серед українців є
американські серіали – 30,9% від загальної вибірки досліджуваних, на
другому місці – англійські серіали – 16 % і на третьому місці – серіали
Південної Кореї – 12,3%, при цьому південнокорейські серіали найбільш
популярні серед молоді (досліджуванні до 30 років), серіали Америки та
Англії не мають чітко визначеної вікової аудиторії і є популярними серед
усіх респондентів. 30,9% респондентів від загальної вибірки не мають
чіткого уявлення щодо своїх медіауподобань стосовно країни-виробника
серіалів (див. Таблицю 2.; Рис. 2.).
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Таблиця 2. Вподобання досліджуваних щодо
країн-виробників медіапродукції
№

Назва країни

Частота

Процент

1.

Америка

50

30,9%

2.

Англія

26

16,0%

3.

Південа Корея

20

12,3%

4.

Росія

5

3,1%

5.

Японія

5

3,1%

6.

Україна

5

3,1%

7.

Турція

2

0,3%

8.

Інше

2

0,3%

9.

Пропущене значення

50

30,9%

Загалом

165

100,0

Цікавим нам вбачається той факт, що найбільш популярними є серіали
не тих країн-виробників, які демонструються по телевізору, а тих, які
доступні в інтернеті. З цього ми можемо зробити висновок, що значна
частина населення України віддає перевагу швидкому перегляду серіалів,
коли можна переглядати кілька серій одна за одною, а не чекати їх
наступного випуску (наприклад, завтра), як це прийнято в практиці
телевипусків.
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Рис. 2. Вподобання досліджуваних щодо країн-виробників медіапродукції
Другий етап дослідження ми проводили наприкінці 2015 на початку
2016 року і пропонували респондентам визначити які саме цінності на їх
думку транслюють серіали певної країни-виробника або які саме риси
характеру вони культивують. У другому етапі дослідження брало участь 100
респондентів, віком від 18 до 35 років.
Ми запропонували досліджуваним обрати із списку з 41 однієї
життєвості цінності або риси характеру ті, що вони вважають найбільш
притаманні серіальному жанру певної країни-виробника на вибір – Америка,
Англія, Північна Корея, Росія, Україна. Список запропонованих цінностей
був таким: альтруїзм, високооплачувана робота, відповідальність, влада,
допомога іншим, дружба, егоїстичність (направленість на себе), жертвеність,
жорстокість, зовнішня привабливість, комунікабельність, ощадливість,
патріотизм, перемагає найсильніший, повага до старших, покірність,
порядність, почуття гумору, престижність освіти, професіоналізм,
релігійність, рівність, рішучість, розваги, романтичні (платонічні) стосунки,
самоконтроль, самокритичність, самореалізація, свобода слова, свобода у
прийнятті рішень, секс чи еротика, сім’я, слава, соціальний успіх,
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тактовність, творчість, традиції, трудоголізм, фізичне і психічне здоров’я,
хитрість, широта поглядів.
Найбільш популярними серед українських медіаспоживачі були
серіали американського виробництва і респонденти вважають, що п’ять
найбільш продукованих (розтиражованих) цінностей є зовнішня
привабливість, почуття гумору, розваги, свобода у прийнятті рішень,
комунікабельність (Див. Таблицю 3).
Таблиця 3. Визначення респондентів щодо
цінностей, які притаманні американським серіалам
№ Назва цінності чи риси характеру Відсоток від загальної вибірки
1. Зовнішня привабливість

Так – 54%
Ні – 41%
Пропущене значення – 5%

2. Почуття гумору

Так – 51%
Ні – 44%
Пропущене значення – 5%

3. Розваги

Так – 49%
Ні – 46%
Пропущене значення – 5%

4. Свобода у прийнятті рішень

Так – 48%
Ні – 47%
Пропущене значення – 5%

5. Комунікабельність

Так – 48%
Ні – 47%
Пропущене значення – 5%

Також респонденти виділили цінності, які вони вважають точно не
притаманні американським серіалам (Див. Таблицю 4), а саме: тактовність,
покірність, ощадливість, релігійність, повага до старших.

486

Таблиця 4. Визначення респондентів щодо
цінностей, які не притаманні американським серіалам
№ Назва цінності чи риси характеру Відсоток від загальної вибірки
1. Тактовність

Так – 93%
Ні – 2%
Пропущене значення – 5%

2. Покірність

Так – 92%
Ні – 3%
Пропущене значення – 5%

3. Ощадливість

Так – 92%
Ні – 3%
Пропущене значення – 5%

4. Релігійність

Так – 90%
Ні – 5%
Пропущене значення – 5%

5. Повага до старших

Так – 90%
Ні – 5%
Пропущене значення – 5%

Цікавим на наш погляд виявилося порівняння цінностей, які
транслюють американські серіалів та цінностей, які демонструють серіали
Північної Кореї, тобто країни з принципово іншими культурними
традиціями. На жаль, лише 50,7 % вибірки респондентів проявили знання
серіалів південнокорейської медіаіндустрії. За результатами виявилося, що
п’ять найбільш продукованих (розтиражованих) цінностей є: романтичні
(платонічні) стосунки, традиції, повага до старших, сім’я, дружба (Див.
Таблицю 5.).
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Таблиця 5. Визначення респондентів щодо
цінностей, які притаманні південнокорейським серіалам
№ Назва цінності чи риси характеру Відсоток від загальної вибірки
1. Романтичні (платонічні) стосунки

Так – 39,9%
Ні – 10, 9%
Пропущене значення – 49,3%

2. Традиції

Так – 38,4%
Ні – 12,3%
Пропущене значення – 49,3%

3. Повага до старших

Так – 36,2%
Ні – 14,5%
Пропущене значення – 49,3%

4. Сім’я

Так – 33,3
Ні – 17,4%
Пропущене значення – 49,3%

5. Дружба

Так – 31,2%
Ні – 19,6%
Пропущене значення – 49,3%

Також респонденти виділили цінності, які вони вважають точно не
притаманні південнокорейським серіалам (Див. Таблицю 6.), а саме: секс чи
еротика, свобода у прийнятті рішень, свобода слова, слава та егоїстичність.
Це може бути пов’язано з тим, що сюжети серіалів Південної Кореї тісно
пов’язані з культурою та традиціями цієї країни, в якій існує жорстка ієрархія
як у сім’ї, так і на суспільному рівні. Молоді люди не можуть навіть
одружитися без згоди та благословення батьків. Також в Південній Кореї
заборонено обійматися та цілуватися на людях, тому в серіалах здебільшого
між головними героями зав’язуються виключно романтичні (платонічні)
стосунки, а найбільш еротичними сценами вважаються цілунки у губи
(максимум 3-5 впродовж усього серіалу).
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Таблиця 4. Визначення респондентів щодо
цінностей, які не притаманні південнокорейським серіалам
№ Назва цінності чи риси характеру Відсоток від загальної вибірки
1. Секс чи еротика

Так – 47,8%
Ні – 2,9%
Пропущене значення – 49,3%

2. Свобода у прийнятті рішень

Так – 46,4%
Ні – 4,3%
Пропущене значення – 49,3%

3. Свобода слова

Так – 46,4%
Ні – 4,3%
Пропущене значення – 49,3%

4. Слава

Так – 44,9%
Ні – 5,8%
Пропущене значення – 49,3%

5. Егоїстичність

Так – 44,2;%
Ні – 6,5%
Пропущене значення – 49,3%

На відміну від американських серіалів в яких головні герої завжди
готові боротися за свої права і з будь-якої соціальної чи іншою
несправедливість, герої південнокорейських серіалів більш покірні і схильні
до жертовності, вони дуже рідко демонструють егоїстичність у власних
бажаннях.
За результатами опитування, найбільш популярними американськими
серіалами серед досліджуваних стали:
 «Гра престолів»;
 «Доктор Хаус»;
 «Друзі»;
 «Надприродне»;
 «Щоденники вампіра».
Серед англійських серіалів існує один-єдиний фаворит – «Шерлок
Холмс». А у південнокорейській медіаіндустрії популярними виявилися такі
серіали:
 «Вбий мене, зціли мене – Хиллер».
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«Квіточки після ягідок».
 «Я чую твій голос».
 «Таємничий сад».
 «Спадкоємці».
 «Струни душі».
ВИСНОВОКИ. Нами було проведено емпіричне дослідження щодо
виявлення медіауподобань українських респондентів. Найбільш цікавими
виявилися дані щодо привабливості для медіаспоживачів американських,
англійських та південнокорейських серіалів. Респондентам подобаються
комедії, як можливість відпочити від буденності та детективи, які
спонукають до розвитку процесу мислення та його інтелектуалізації. Також
багато людей вбачають фентази, фантастику чи містику можливістю «збігти»
у алегоричний світ задля відволікання від актуальної життєвої ситуації.
Визначено, що респонденти вважають найбільш трансльованими
цінностями американських серіалів – зовнішню привабливість, почуття
гумору, розваги, свободу у прийнятті рішень та комунікабельність, а для
південнокорейських серіалів – романтичні (платонічні) стосунки, традиції,
повагу до старших, сім’ю та дружбу.
На зараз досі триває обробка отриманих даних і перспективи
дослідження ми вбачаємо у порівняльному аналізі особистісних цінностей
респондентів з цінностями тих серіалів країн-виробників, яким респондент
надає перевагу.
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Наталія Череповська
МЕДІАПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ
У статті розглянуто проблему деструктивних інформаційних впливів
медіа на осіб постраждалих від воєнних дій. Зроблено науковий огляд
спеціальної літератури і виявлено, що дана проблема не досліджувалася.
Визначено особливості медіаінформаційної небезпеки для військових,
ветеранів, які перебувають на реабілітації. Розроблено медіапсихологічну
модель

профілактики

деструктивних

інформаційних

впливів

медіа.

Визначено медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації
військовослужбовців і ветеранів війни.
Ключові
інформаційні

слова:
впливи

медіаінформаційна

медіаінформаційна
медіа,

небезпека,

медіаінформаційний

грамотність,

деструктивні

стрес,

медіатравма,

медіапсихологічне

здоров’я,

медіапсихологічні засоби.
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В умовах нестабільної геополітичної ситуації в країні та активного
інформаційного втручання в український медіапростір з боку агресора все
суспільство знаходиться під шаленим емоційним тиском. Внаслідок чого
постає актуальне питання організації системи подолання деструктивних
інформаційно-психологічних

впливів

та

оптимізації

психологічного

інформаційного комфорту людини. Основними напрямами вирішення цих
питань є: дослідження впливу медіа на психологічну цілісність особистості і
груп ризику зокрема; визначення ролі медіаінформаційної грамотності
населення як чинника протистояння інформаційно-психологічним операціям;
розробка специфічних медіапсихологічних засобів профілактики медіа
травматизації і подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів та
включення медіапсихологічних засобів у програми психологічної реабілітації
постраждалих від воєнних дій. До постраждалих належать ветерани війни,
військові, що знаходяться на лікуванні, члени їхніх родин, зокрема діти, а
також вимушені переселенці та інші групи ризиків, що прямо або
опосередковано занурені у перебіг гібридної/інформаційної війни.
Отже, реаліями сучасного життя українського суспільства стали
фізичні і психологічні переживання, спричинені наслідками військових дій
на сході країни та інформаційної війни зокрема. Передусім йдеться про
учасників АТО, які знаходяться на реабілітації у госпіталях.
Аналіз першоджерел проблеми реабілітації постраждалих від воєнних
дій показав, що основний масив напрацювань полягає у площині практичної
психології, психіатричних досліджень, науково-практичних семінарів та
тренінгів. Ці праці спрямовані передусім на подолання психологічної травми
загалом та розвиток і скерування саморегуляції посттравматичним стресовим
розладом військовими зокрема (К. Адсит, Дж. Бріер, К. Герберт, Б. Колодзин,
М. Мюллер, Г. Петрова, М. Пікельнер, Ф. П’юселік К. Скот та інші). Разом з
тим, досліджень взаємодії психологічно травмованого війною бійця з
медіапростором

в

умовах

інформаційної

війни,

а

саме:

виявлення
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особливостей його медіапрактик, емоційного реагування на ті чи інші
медіаконтенти, а тим більше, розробок профілактики деструктивних
інформаційних впливів медіа – нами не було знайдено. У свою чергу, варто
відмітити, що нині зарубіжні і вітчизняні науковці досить активно
розвивають психологію рефлексивного, критичного, творчого мислення, що
може бути вельми корисним у профілактиці шкідливих медіавпливів на
особливість в цілому (М. Ліпман, Д.Халперн, Л. Мастерман, С.Терно,
Л.А.Найдьонова, Н.І. Череповська). Утім, практичні розробки цього напряму
науки стосуються насамперед медіаосвітньої галузі і спрямовані на розвиток
медіакультури молоді.
Отже, відсутність напрацювань щодо особливостей впливу медіа на
військових, ветеранів, які вже мають специфічну психологічну травму, та
розробок оптимізації їх взаємодії з медіапростором, спонукало присвятити
цьому питанню нашу роботу.
Метою статті є визначення медіапсихологічних ресурсів у процесі
соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців і ветеранів АТО.
Завдання
1.

Визначити

особливості

медіаінформаційної

небезпеки

для

постраждалих з ознаками ПТСР як розгортання психогенної реакції на
деструктивні медіаінформаційні впливи.
2. Розробити
деструктивним

медіапсихологічну

інформаційним

медіаінформаційної

грамотності

модель стратегії

впливам
ветеранів,

медіа
який

протистояння
як

розвитку

забезпечується

за

допомогою медіапсихологічних засобів.
3. Визначити медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної
реабілітації військовослужбовців, ветеранів війни.
Виклад основного матеріалу дослідження
І. Насамперед необхідно зазначити, що одним з важливих аспектів
соціально-психологічної

реабілітації

військових

є

профілактика

деструктивних інформаційних впливів, які становлять певну психологічну
493

небезпеку для особистості і групи ризику з ознаками ПТСР зокрема. Перед
тим, як визначити стратегії протистояння цим впливам, маємо з’ясувати
сутність медіаінформаційної небезпеки.
По-перше, медіаінформаційна небезпека має нейробіологічне підґрунтя
у вигляді системи «дзеркальних» нейронів, завдяки якій людина здатна не
тільки наслідувати дії іншого, навчатися мовленню, відчувати емпатію, а й
віддзеркалювати емоції іншої людини та емоційно смислове наповнення
медіаповідомлення будь-якого формату [6; 11].
По-друге, якщо медіаінформаційна безпека у психологічному контексті
означає

актуалізацію

комфортних

емоційно-когнітивних

переживань

особистості у її взаємодії з медіапростором, то медіаінформаційна небезпека
навпаки – загрожує погіршенням психологічного комфорту людини і
обумовлюється деструктивними інформаційними впливами, які ми умовно
розподіляємо на 1) об’єктивно небезпечні за змістом і формою та 2)
суб’єктивно значущі.
1. Об’єктивно небезпечними інформаційними впливами є інформація
/ медіаінформація, яка апріорі має психологічно небезпечні зміст та форму
медіаконтенту, що може негативно вплинути на емоційну сферу людини.
Потенційно небезпечним інформаційним змістом й у візуальній формі
зокрема, вважається відображення наступного:
а) крайньої жорстокості (вбивства людей, тварин, катування);
антигуманної агресивної поведінки (сутички, бійки, масові протистояння);
дій, які принижують людську гідність (расизм, дискримінація, «паради»
полонених, переслідування);
б) очевидних соціальних проблем та несправедливості (щодо ветеранів
війни, переселенців, поранених, скалічених, їх сімей); проявів політичної
кризи в країні; протизаконних, несправедливих дій з боку влади; відсутності
реформ, спрямованих на покращення життя в країні; нагнітання теми
невідворотної війни; ймовірного розгортання воєнних дій; різного виду
катастрофи;
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в)

неповна/брехлива

інформація,

яка

не

відповідає

дійсності;

замовчування важливої інформації; зображення зброї, людей у формі, зі
зброєю, руїни населених пунктів, знищена техніка і промислові об’єкти
тощо.
Так, сприймаючи трагічні репортажі по телевізору або переглядаючи
фільми жахів, людина автоматично отримує ті самі емоції, які сприяють
виникненню гормону стресу – кортизолу, який порушує сон, пам’ять тощо
[11]. Тому найбільш небезпечною для бійців, на нашу думку, є інформація
саме документального медіаформату, який претендує на «правдиве»,
об’єктивне відображення дійсності (теленовини, викладені ролики у
соціальних мережах, фотографії з місця подій) у порівнянні, наприклад, з
мистецьким медіаформатом (художні фільми, телесеріали, анімації), який
завжди становить чиюсь вигадку, фантазію. Інтенсивність небезпеки
обумовлюється також такими критеріями як: «далеко-близько» (подія
відбувається на іншому кінці світу чи на своїй території), «свої-чужі»
(сприймання «своїх» обумовлює більш високу емпатію і навпаки) тощо.
2.

Суб’єктивно

значущими

деструктивними

інформаційними

впливами вважаються такі, що сприймаються та інтерпретуються індивідом
на підставі особистісних характеристик, соціального статусу, рольової
поведінки, віку, вихованості, особистої позиції, власного досвіду і бойової
травми зокрема. Так, наприклад, репрезентована у ЗМІ нейтральна
подія/об’єкт можуть викликати у ветерана стрес, або навпаки: більш
«агресивна» інформація може залишити його байдужим.
Як було зазначено вище, нами не знайдено напрацювань щодо впливу
медіа на психологічно травмованого бійця. Тому виникає закономірне
питання: а чи здатні візуальні стимули у вигляді фото, відео, фільми, (так
само, як й аудіальні, нюхові, тактильні), викликати у ветерана стрес або
навіть актуалізувати тригери, що запустять ретравматизацію? Відповідно
перед науковцями постає завдання дослідити «здатність» деструктивних
інформаційних медіаконтентів викликатирсихогенну реакцію:
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1) медіаінформаційний стрес, який сприятиме виникненню додаткової
травми – медіатравми в одному випадку, або 2) медіаінформаційний
дистрес, що може призвести до ретравматизації бойової травми ветерана –
в другому. (Дивись Рис.1).
Медіаінформаційний
дистрес

Медіаінформаційний
стрес

Деструктивні
Інформаційні
медіаконтенти
(зміст і форма)

Медіатравматизація
(додаткова травма)

Ретравматизація

Рис. 1. Ймовірні наслідки деструктивних інформаційних впливів медіа на військових, що
знаходяться на реабілітації: медіатравматизація і ретравматизація.

Нами було проведено попереднє спостереження за військовими, що
знаходяться на стаціонарному лікуванні, під час їхнього перегляду
потенційно деструктивного медіаконтенту (фотографій про війну на сході,
роликів про ЗСУ тощо) і виявлено такі види реагування як:
1) уникнення перегляду як небажання дивитися далі навіть залишення
приміщення;
2) виникнення тривожності, хвилювання, прохання припинити
переглядати ролик;
3)

відсутність

емоційної

реакції

на

будь-який

потенційно

деструктивний медіаконтент;
4) збудження як піднесення щодо явно вираженого агресивного,
«насильницького» медіаконтенту (деяка зухвалість на кшталт: «я там був!»,
«я знаю про це більш круті речі!»).
Виявлені типи реагування виразно характеризують актуалізацію
певних ознак ПТСР: уникання, емоційного заціпеніння, гіперактивності. Це
дає нам підставу припустити наступне:
1) деструктивні інформаційні впливи медіа можуть ускладнювати
психологічний стан військових, ветеранів, що не сприятиме процесу їх
реабілітації;
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2) запобіганням медіастресу / медіадистресу (?), що виникає через
перегляд інформаційно небезпечного медіаконтенту, є медіаінформаційна
грамотність особистості.
ІІ. У контексті соціально-психологічного підходу ми розробили
медіапсихологічну модель профілактики деструктивних інформаційних
впливів. В її основі лежить розуміння того, що медіаінформаційна безпека
людини залежить не стільки від здійснення запобіжних заходів в
інформаційному полі з боку держави, скільки від медіапсихологічного
здоров’я людини, яке ми визначаємо як здатність кожної окремої
особистості

захищатися /

чинити

опір

інформаційно-психологічним

технологіям впливу за допомогою певних знань і когнітивних умінь.
Посилаючись

на

нейробіологічні

дослідження,

зазначимо,

що

послабити систему «дзеркального» відображення, частково зменшити емоції,
відчуття під час сприймання медіаконтенту можна за допомогою свідомості,
вольових зусиль, виховання, звичної поведінки, соціальних норм, які
працюють у суспільстві [11]. Тобто, сприймання деструктивної інформації
можна дещо зменшити/послабити завдяки свідомому ставленню до будь-якої
інформації, її фільтрації і відбору, рефлексії власних емоцій і почуттів щодо
сприйнятого, критичного його осмислення та оцінювання, творчого
переосмислення, переключення уваги відповідно до медіаформату тощо. Усе
згадане є надважливим моментом у сприйманні будь-якої інформації і
входить до когнітивної складової медіакультури особистості [10], яку
необхідно розвивати у кожної людини і тим більше в групах ризику. Тобто,
по суті йдеться про медіаінформаційну грамотність особистості, яка складає
основу зазначеної моделі профілактики деструктивних інформаційних
впливів медіа на особистість.
Методологічною основою медіапсихологічної моделі як профілактики
деструктивних інформаційних впливів медіа, став оновлений варіант
Концепції

впровадження

медіаінформаційну

медіаосвіти

грамотність

як

в

Україні,

складову

який

визначає

медіакультури

/
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медіаінформаційної культури. Медіаінформаційна грамотність передбачає
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 [5].
Принципами розвитку медіаінформаційної грамотності у рамках
медіапсихологічної моделі серед військовослужбовців, ветеранів АТО стали:
- індивідуальний підхід до кожної окремої особистості з урахуванням
її стану психічного і фізичного здоров’я та особливостей прояву
симптомів ПТСР на даний конкретний момент;
- добровільність бійців у навчанні медіаінформаційної грамотності;
- спрощені когнітивні модулі навчання (техніки, прийоми);
- спрямованість на комунікацію в групі за обраною темою;
- проведення роботи в малих групах від 3 до 6 осіб;
- створення психологічно комфортних умов проведення заняття та ін..
Основою медіаінформаційної грамотності, і у травмованих у тому
числі, є розвиток таких важливих якостей особистості як:
1) самомотивація щодо свідомого ставлення до будь-якої інформації;
2) фільтрація і відбір інформації для перегляду відповідно до потреб,
пріоритетних завдань, ціннісних уподобань;
3) довільне переключення уваги: надання переваги раціональному
сприйманню таких медіаформатів, як теленовини, аналітичні програми,
політичні ток-шоу тощо і більш емоційному, асоціативному у сприйманні
художньої медіапродукції;
4) здатність до рефлексії власних емоцій/почуттів щодо сприйнятого
медіаконтенту: а) фіксація того, «що» вразило; б) вербалізація цієї емоції,
почуття словом як їх усвідомлення; в) осмислення: чому саме це «зачепило?»;
г) співвіднесення з власним досвідом: «що з цим робити далі?», «для чого
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воно мені?», «чи вписується воно в мої переконання, світогляд чи треба над
цим «попрацювати»?;
5) критичне осмислення сприйнятого медіаконтенту, яке передбачає
такі практичні навички як: а) визначення джерела інформації, починаючи від
власників провідних телеканалів до конкретних авторів медіаконтенту,
вміння знаходити першоджерело повідомлення («хто?»); б) визначення ознак
повідомлення: його вид, формат, зміст («що?»); в) з’ясування аудиторії, якій
адресоване посилання («кому?»); г) визначення мети посилання («для
чого?», «кому це вигідно?»); ґ) очікування зворотної реакції аудиторії
(«ефект повідомлення»). Для критичного оцінювання сприйнятого не менш
важливим також є порівняння сприйнятого повідомлення з іншими
джерелами, пошук додаткових аргументів і особиста позиція перцепієнта;
6) творче переосмислення сприйнятого передбачає надання йому нових,
власних смислів: здатність робити свій оригінальний висновок; або знайти і
розвинути приховану чи другорядну думку у повідомленні; співставити з
чимось іншим, відомим;
7) медіатворчість як здатність чинити практичний опір інформаційній
деструкції в інтернеті: створення власного медіатексту або контр-інформації.
Зазначені когнітивні, практичні уміння є основою медіаінформаційної
грамотності, ресурсом особистості у її протистоянні деструктивним
інформаційним впливам і цілком доповнюють, вписуються до різноманітних
курсів і програм з саморегуляції посттравматичним стресовим розладом для
військових [1;2;3;4].
Реалізація медіапсихологічної моделі профілактики деструктивних
інформаційних впливів медіа як процес розвитку медіаінформаційної культури
особистості здійснюється за допомогою медіапсихологічних засобів.
ІІІ. Медіапсихологія є новою науковою галуззю, яка досліджує впливи
медіа на емоції, свідомість, поведінку, комунікацію, творчість людини, а
також вплив людини на світ медіа та має у своєму розпорядженні як
традиційні, так і новітні методи і прийоми [8]. Розвиток медіаінформаційної
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грамотності передбачає застосування саме інноваційних, медіапсихологічних
засобів. Засоби медіапсихології умовно розподіляються на дві основні групи:
1) медіа як інструмент розв’язання психологічної проблеми;
2) медіапсихологія як інструмент покращення взаємодії людини з
медіа. Розглянемо більш детально.
Медіа як інструмент розвитку медіаінформаційної грамотності
становить:

медіапристрої

та

медіадидактичний

матеріал.

Найбільш

уживаними медіапристроями є телевізор, комп’ютер (ноутбук, планшет),
проекційна

техніка,

носії

інформації.

Медіадидактичний

матеріал

розрізняється за а) медіаформатами і б) медіаконтентом.
Медіаформати становлять переважно візуальну продукцію: фотографії,
картинки, слайдшоу, відео, анімацію, документальні, художні фільми,
рекламні, музичні ролики тощо. У свою чергу, медіаконтент розподіляється
за жанром та змістом. Необхідно зауважити, що медіа у ролі інструменту
мають могутній вплив на образну, емоційну сферу людини.
Медіапсихологія як інструмент впливу на оптимізацію взаємодії
людини з медіа у процесі розвитку медіаінформаційної грамотності має
наступні спрямування:
1) роз’яснення сутності впливу медіа на емоції-почуття, свідомість,
поведінку, комунікацію, творчість та інші сфери діяльності людини;
2) визначення принципів функціонування медіазасобів та механізмів
інформаційно-психологічних технологій впливу;
3) навчання засобам адекватної реакції на ті чи інші інформаційні
впливи

як

розвиток

вище

зазначених

медіаінформаційних

якостей

особистості;
4) спрямування особистості на зміцнення свого особистого ресурсу
шляхом застосування медіа у власних цілях: перегляд контенту, який
оптимізує настрій; створення власних медіаконтентів;
5) пошук однодумців/друзів; організація спільнот у соціальних мережах
та багато іншого.
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Отже,

важливим

ресурсом

соціально-психологічної

реабілітації

військових, які знаходяться на лікуванні, є медіапсихологічна модель
профілактики
розвиток

деструктивних

інформаційних

медіаінформаційної

грамотності

впливів,

особистості

яка

забезпечує

за

допомогою

медіапсихологічних засобів. Медіапсихологічний ресурс у вигляді розвинутої
медіаінформаційної грамотності забезпечує бійця спеціальною системою
знань, практичних умінь, необхідних для його медіаімунітету і оптимальної
взаємодії з медіапростором в умовах гібридної інформаційної війни.
Висновки
1.

Визначено

особливості

медіаінформаційної

небезпеки

для

постраждалих з ознаками ПТСР як розгортання психогенної реакції на
деструктивні медіаінформаційні впливи.
2. Розроблено медіапсихологічну модель профілактики деструктивних
інформаційних

впливів

як

розвиток

медіаінформаційної

грамотності

ветеранів за допомогою медіапсихологічних засобів.
3. Медіапсихологічним ресурсом соціально-психологічної реабілітації
військових

як

профілактики

визначено

медіаінформаційну

деструктивних
грамотність

інформаційних
особистості,

яка

впливів
здатна

забезпечити габілітацію у площині оптимізації взаємодії з медіапростором.
Перспективами дослідження проблеми взаємодії постраждалих
військових з медіа є:
уточнення критеріїв деструктивних інформаційних впливів; з’ясування
особливостей медіапрактик військових, ветеранів АТО;
виявлення

емоційних

реакцій

постраждалих

на

потенційно

деструктивні та особисто значущі медіастресори;
визначення

рівнів

застосування

критичного

сприймання

медіаінформації;
виявлення мотивації до комунікації з іншими особами на підставі
сприйнятого та інше.
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Особливе значення приділятиметься розробці комплексу дієвих
практичних заходів із забезпечення медіапсихологічного здоров’я бійців.
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Медіапсихологические ресурсы социально-психологической
реабилитации пострадавших от военных действий
В статье рассмотрена проблема деструктивных информационных
воздействий медиа на лиц, пострадавших от военных действий. Научный
обзор

специальной

литературы

показал,

что

данная

проблема

не

исследовалась. Определены особенности медиаинформационной опасности
для

военных,

находящихся

медиапсихологическая

на

модель

реабилитации.
профилактики

Разработана
деструктивных

информационных воздействий медиа. Определены медиапсихологические
ресурсы

социально-психологичекой

реабилитации

военнослужащих

и

ветеранов войны.
Ключевые слова: медиаинформационная опасность, деструктивные
информационные

воздействия

медиа,

медиаинформационный

стресс,

медиатравма, медиаинформационная грамотность, медиапсихологичское
здоровье, медиапсихологические средства.

Media psychological resources in socio-psychological rehabilitation of
the victims of war
In this article we described the problem of destructive media informational
impacts for persons affected by military action. Special literature review showed us
solutions of this problem. Also it defines the media information danger for the
militaries that are on rehabilitation. Was modeled the media psychological
preventing of destructive influences of media information. Media psychological
resources for Psychosocial Rehabilitation between militaries and war veterans were
determined too.
Keywords: media danger, destructive media impact, media informational
stress, media trauma, media literacy, media psychological health, psychological
media tools.
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