
 Хто осягає нове, плекаючи старе, 

той може бути вчителем. 

   Конфуцій  

24 лютого 2017 року на базі ВКНЗ «Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка» було проведено розширене засідання творчої групи 

«Науково-дослідницька робота викладачів та студентів».  

До роботи долучилися викладачі математики, інформатики, музики, 

української мови та літератури та суспільних дисциплін.  

Темою обговорення 

педагогів стала проблема 

«Медіаграмотність  як 

життєво  необхідна 

компетентність сучасного 

українського викладача». 

Відкрила панельну дискусію 

Самойленко О.А., яка 

зазначила, що  сьогодні ми спостерігаємо появу нових медіа, які 

використовують технології, які ще вчора здавалися казковими. 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.  

Величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить до того, 

що людина ризикує «потонути» в інформаційному морі. До цього додається 

загроза повірити неправдивій інформації. На жаль, багато сучасних медіа не 

перевіряють достовірність оприлюднених даних, нормою стало використання 

численних маніпулятивних технологій, спрямованих або на безпідставне 

формування позитивного іміджу замовників, або на очорнення їхніх 

конкурентів.  

Особливого значення робота з інформацією має тоді, коли йдеться про 

дітей та підлітків. У них ще відсутній життєвий досвід, вони ще схильні до 



сліпого наслідування привабливих образів. Велика проблема пов’язана з 

віртуальними інтерактивними іграми. У всьому світі звертають увагу на те, 

що діти нерідко ототожнюють себе з образами (аватарами) в цих іграх, 

підмінюючи реальні успіхи і 

боротьбу за гідне місце у своїй 

соціальній групі на примарні 

віртуальні титули та здобутки. 

Саме тому треба вміти 

працювати з інформацією.  

На це спрямовані уроки з 

медіаграмотності, які вже кілька десятиліть стали частиною шкільної 

програми в США, Великій Британії, Німеччині, Австралії, країнах Північної 

Європи. Нарешті, до цього руху приєднується й Україна. Ми маємо готувати 

студентів до вдалого освоєння світу. А сьогодні найважливіший складник 

цього опанування – вміння грамотно працювати з інформацією. У цьому 

допоможе медіаосвіта як компонент процес розвитку особистості за 

допомогою мас-медіа, що стане  поштовхом до формування культури 

спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного 

мислення тощо.  

Головною метою медіаосвіти, переконаний викладач дисципліни  

«Медіаосвіта (медіаграмотність)» Левченко С.В., є «денатуралізація» медіа – 

медіаосвіта є насамперед дослідницьким процесом, який базується на 

ключових концепціях, що в 

основному є аналітичними 

інструментами. Педагог 

зазначила, що 20 травня 

2010 року постановою 

Президії Національної 

академії педагогічних наук 

України була схвалена 



Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Згідно з цією Концепцію 

медіаосвітою вважається частина освітнього процесу, що спрямована на 

формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до 

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 

включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 

новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна 

телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. А медіаграмотність – це рівень медіакультури, який стосується 

вміння користуватися 

інформаційно-комунікативною 

технікою, виражати себе і 

спілкуватися за допомогою 

медіазасобів, свідомо 

сприймати і критично 

тлумачити інформацію, 

відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, 

сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи 

контролю, які вони культивують. 

Алєєксєєв А.О., викладач суспільних дисциплін, прокоментував 

сказане прикладами з особистої педагогічної діяльності, наголошуючи при 

цьому на необхідності системної роботи у студентському середовищі з 

поширення основ медіаграмотності.  

Завершилася зустріч практикумом «Маніпуляція та пропаганда», у 

якому кожен із учасників панельної дискусії зміг переосмислили отримані 

уявлення про критичне мислення стосовно простору мас-медіа. 

 

 


