
31 жовтня 2016 року відбулося спільне 

засідання викладачів циклових комісій 

соціально-економічних дисциплін і 

української літератури та української мови з 

методикою навчання.  

На розгляд учасників засідання була 

винесена актуальна проблема сучасної 

педагогіки – можливості формування основ медіаосвіти та медіаграмотності  

студента - майбутнього педагога. 

Вибіркова дисципліна "Медіаосвіта (медіаграмотність)", яка з'явилася у 

студентів четвертого курсу спеціальності 

5.01010201 Початкова освіта   

покликана «сприяти розбудові ефективної 

системи медіаосвіти в країні заради 

забезпечення всебічної підготовки дітей, 

молоді до безпечної та ефективної взаємодії 

із сучасною системою медіа, формування у 

них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до 

вікових та індивідуальних особливостей». 

Адже визначати маніпуляції в телесюжетах чи аналізувати, як постановка 

кадру впливає на глядача, – це ті вміння, які можна назвати вищим пілотажем 

медіаграмотності.  

Світлана Левченко, викладач 

української мови та літератури, зазначила, 

що медіаграмотність – значно ширше 

поняття. Його можна порівняти з міцною 

стіною, в якій медіаосвіта – лише одна із 

цеглинок. Окрім медіаосвіти, 

медіаграмотність містить ще й інші 

складові: культурологія, історія, 



політологія, політекономія. 

Існують різні визначення поняття медіаграмотності. Якщо формулювати 

коротко, то це система знань та вмінь, яка 

дозволяє людині розуміти, як і навіщо 

сконструйовані медіамеседжі. 

Медіаграмотна людина помічає 

медіамеседжі у щоденному житті, вміє їх 

критично осмислювати та оцінювати. Як 

пояснила Світлана, важливо, аби і вчителі, і 

учні завжди пам’ятали про ключові принципи 

медіаграмотності: всі медіамеседжі створюються людиною або групою людей 

(організацією); кожен меседж конструюється для досягнення певної мети; люди 

інтерпретують меседжі по-різному, залежно від середовища, в якому вони росли і 

навчалися; медіамеседжі використовують для отримання влади або контролю; всі 

медіамеседжі включають різні точки зору. 

Важливо, щоб студенти не лише знали про ці принципи, але й навчились 

автоматично застосовувати свої знання на практиці. Пам’ятали про 

конструйованість медіапродуктів, які їм трапляються щодня, будь-то реклама, 

пісня, матеріал в Інтернеті, теленовини, фільм. 

Жваве обговорення викликали питання щодо особливостей використання 

способів розвитку критичного 

мислення, методи декодування 

медіатекстів, структуру українського 

медіаринку, вплив масмедіа. 

Засідання пройшло  в 

інтерактивній формі: педагоги ділилися 

на групи та виконували практичні 

завдання, пов’язані з аналізом 

журналістських матеріалів.    


