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Анотація  
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. Саме тому, 
важливо формувати медіаграмотність ще починаючи зі шкільного віку, адже діти та молодь – 
найбільш активна та інформаційно-вразлива категорія населення. Для цього необхідно 
зробити медіаосвіту невід‟ємною складовою навчального процесу. 
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Abstract  
A modern person for a successful life can not be aside from information flows. But the main 

difficulty now is not to get some information, but to determine what information is needed. A huge 
surplus of information offer leads to the fact that a person is at risk of "drowning" in the information 
sea. That is why it is important to create media literacy from the school age, since children and 
youth are the most active and informative vulnerable category of the population. To do this, it is 
necessary to make the media education an integral part of the educational process.  
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Становлення  та  розвиток  інформаційного  суспільства в умовах  

активної модернізації призвели до кардинальної зміни інформаційно-
освітнього середовища. Майбутнє суспільство все більше спирається на 
інформаційно-комунікаційні технології: web-технології, хмарні 
обчислення і big data, смартфони та інтернет «розумних речей», штучні 
інтелекти та інші ґаджети. На взаємодію з різноманітними медіа (книги, 
преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає все вагоміша частка 
в бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється значний 
вплив медіа на всі верстви населення, передусім на дітей і молодь. 
Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, 
часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного 
соціального навчання, стають засобом дистанційної і джерелом 
неформальної освіти. Саме з медіа дитина сьогодні має змогу 
отримувати інформацію про світ дорослих, усотувати зразки 
міжособового спілкування, сценарії та норми соціальної поведінки. Медіа 
пропонують свою продукцію все молодшій аудиторії, впливаючи на 
процес соціалізації на все раніших етапах розвитку особистості. До цього 
додаються недосконалий захист від медіаконтенту, відсутність 
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механізмів ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не 
допускали б недоброякісної медіапродукції, низькоморальних ідеологем 
та цінностей, інших соціально шкідливих інформаційних впливів. Є 
суттєві вікові особливості сприймання медіа, пов‟язані з когнітивним 
розвитком дитини, здатністю розуміти реальність, завданнями, які 
розв‟язує дитина в кожному періоді своєї соціалізації. Ці відмінності 
настільки суттєві, що без їх врахування неможливо коректно визначити 
наслідки медійного впливу, відповісти на питання про споживання тієї чи 
іншої конкретної медіапродукції: ресурсне воно чи ризиковане. Саме 
тому, для підготовки компетентного педагога дуже важливо сформувати 
у студентів розуміння важливості та складності питання 
медіаграмотності, медіакомпетентності учителя. Загострення потреби в 
інтенсифікації розвитку медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти 
зовнішній інформаційній агресії та руйнівній зарубіжній пропаганді. 
Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних 
технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої 
підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними.  

Медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної 
безпеки країни, відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, 
формуванні української ідентичності.  

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на 
формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до 
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), 
так і новітні (комп‟ютерно опосередковане спілкування, інтернет, 
мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій. Особливої уваги потребує медіаосвіта такої 
прогресивної верстви суспільства як студентство. Відомо, що студенти 
окрім спеціальної інформації, розширюють свої знання і світогляд, за 
рахунок соціальної інформації, основним джерелом якої виступають мас-
медіа [1, с.113]. Тому ми дотримуємося думки, що сьогодні перед 
неперервною педагогічною освітою України стоїть задача сприяння 
формуванню високого рівня медіаграмотності майбутніх вчителів 
загальноосвітніх шкіл. Процеси глобальних соціальних змін диктують 
впровадження нових підходів до підготовки педагогів, а саме постають 
питання про умови навчання й виховання студентів, специфіку 
управління педагогічним процесом та професійну компетентність 
вчителя. Однією з ключових компетентностей, необхідних вчителю для 
ефективного функціонування в інформаційному середовищі є 
медіаграмотність.  

Медіаграмотність – важлива складова медіакультури, яка 
стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, 
виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно 
здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично 
тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, відділяти реальність від 
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її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану 
медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, 
які вони культивують.  

Канадський науковець і президент Канадської асоціації 
медіаосвітніх організацій Джон Пандженте (John J. Pungente) вивів вісім 
ключових принципів медіаграмотності, що дозволяють краще вивчати 
медіапродукти.  

1. Будь-який медіапродукт – це сконструйована реальність. Він 
відбиває не реальний світ, а деякі суб‟єктивні, ретельно відібрані 
уявлення про нього. Медіа-грамотність допомагає руйнувати такі штучно 
створені конструкції та розуміти принципи їх створення.  

2. Медіа конструюють реальність. Саме вони формують більше 
уявлень про навколишнє середовище та особисте ставлення до того, що 
відбувається. Ставлення до об‟єктів реального світу формується на 
основі медіаповідомлень, які, своєю чергою, сконструювали фахівці, що 
переслідують визначені комунікативні цілі. Медіа певною мірою 
формують наше відчуття реальності.  

3. Отримувачі медіаповідомлення інтерпретують його зміст. Медіа 
забезпечують свою аудиторію інформацією, на основі якої формується 
уявлення про реальність. Отримувачі повідомлення інтерпретують та 
осмислюють, ґрунтуючись на власному досвіді та таких індивідуальних 
характеристиках, як особисті запити й очікування, актуальні проблеми, 
сформовані національні та гендерні уявлення, соціальний та культурний 
досвід тощо.  

4. Медіа мають комерційну підтримку. Медіаграмотність дає 
уявлення про те, що підтримує будь-які медіа з комерційного боку і як 
комерційний підтекст впливає на зміст медіапродукту, його якість. 
Створення медіапродукту – це передовсім бізнес, який має давати 
прибуток. За всяким медіабізнесом стоять конкретні люди зі своїми 
інтересами, саме останні й визначають зміст того, що дивиться, читає, 
слухає отримувач медіаповідомлення.  

5. Будь-яке медіаповідомлення транслює ідеологію та інформацію 
про певні цінності. Будь-який медійний продукт – це, в певному сенсі, 
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.  

6. Медіа виконують соціальні та політичні функції. Вони впливають 
на політичну ситуацію та провокують соціальні зміни. Телебачення 
впливає на результати виборів. Електорат ґрунтує свої рішення на 
уявленнях про кандидатів, тобто на сформованому іміджі. Медіа 
примушують нас задумуватися про події, що відбуваються в інших 
країнах.  

7. Зміст повідомлення залежить від виду медіа. Різні медіа 
передають повідомлення про одну подію, наголошуючи на різних 
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аспектах. Отже, аудиторія має змогу ознайомитися з різними поглядами 
та сформувати власну позицію.  

8. Кожен медіаресурс має власну унікальну естетичну форму. 
Кожен медіапродукт має бути представлений аудиторії в естетичній 
формі, що дозволяє, деякою мірою, діставати задоволення від форми та 
змісту.  

Цікаві пропозиції канадського дослідника трохи нівелюються 
хибними уявленнями про силу медійного впливу. Відповідно до автора 
американських підручників для студентів Джеймса Поттера (James 
Potter), медіаграмотність полягає в здатності особистості контролювати 
споживання медіа. Медіаграмотна людина легше орієнтується в 
медіасвіті, легше знаходить інформацію, яка їй потрібна, та запобігає 
повідомленням, що можуть їй зашкодити, подібно до забруднених і 
отруєних води чи їжі [5].  

Медіаграмотний учень чи студент має бути здатний критично й 
усвідомлено оцінювати медіатексти, підтримувати критичну дистанцію 
щодо популярної культури та чинити спротив маніпуляціям.  

Підвищуючи власну медіаграмотність, людина отримує чіткіше 
уявлення про межу між реальним світом і світом, що створили для неї 
мас-медіа.  

Дослідники і педагоги різних країн світу у своїх дослідженнях часто 
підкреслюють потребу медіаосвіти вчителів, як основної складової 
професійної підготовки. Сучасний педагогічний процес вимагає 
принципової зміни ролі педагога, його взаємовідносин з учнями, 
перетворення його в організатора пізнавальної діяльності учнів, а учнів – 
у активних суб'єктів пізнання і перетворення. Медіаосвіта вчителя, як 
складова його методичної підготовки до навчання учнів свого предмету, 
є актуальною і потребує найшвидшого розв‟язання. Вивчення 
нормативних документів, а також наукових публікацій [7] дало підстави 
для висновку, що медіаосвіта педагогічних кадрів є проблемою 
державного рівня, а завдання підготовки висококваліфікованих 
педагогічних кадрів, що володіють необхідним рівнем медіа-
компетентності, актуальне на всіх рівнях державної системи педагогічної 
освіти (довузівська підготовка, підготовка у ВНЗ, післядипломна 
підготовка). Підготовка майбутніх учителів до застосування мас-медіа у 
педагогічній діяльності будучи одним із важливих напрямів їх фахової 
підготовки, ґрунтується на спеціальних знаннях і вміннях, зміст яких 
пов'язаний з основними базовими поняттями медіадидактики і 
орієнтований на показники готовності вчителя і учня до роботи з мас-
медіа. Враховуючи те, що показником готовності фахівця будь-якої 
професії до виконання певного виду діяльності сьогодні визнано  
компетентність, характеристикою медіаграмотності вчителя 
вважатимемо його медіакомпетентність, яку будемо розуміти як 
інтегровану характеристику особистості вчителя, що ґрунтується на 
сукупності його мотивів, знань, умінь, цінностей і здатностей, котрі 
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спроможні забезпечити медіаосвіту учнів різного віку [6].  

У зв‟язку з цим особливої актуальності набуває проблема 
формування в учителів не лише сучасної системи методичних 
теоретичних знань і вмінь, але й готовності їхнього ефективного 
застосовування в ході педагогічної діяльності, подолання тих утруднень, 
які виникають під час практичного використання цих знань у професійній 
сфері. Сучасні вчителі зобов'язані бути медіаграмотними. Це один з 
показників професійної компетентності педагога, тобто розвитку 
професійних знань і умінь, необхідних йому для медіаосвітньої 
діяльності. 

Передбачається, що медіаграмотний педагог зуміє:  
− заохочувати і розвивати в учнів бажання ставити обґрунтовані 

проблемні питання, пов'язані з медіа;  
− використовувати у викладанні дослідницьку методику, коли учні 

зможуть самостійно шукати (медіа)інформацію, щоб відповісти на 
різні питання, застосовувати знання, отримані в навчальному курсі 
до нових областей;  

− допомагати учням розвивати здатність використовувати 
різноманітність первинних джерел (медіа)інформації, щоб дослідити 
проблеми і потім зробити узагальнені висновки;  

− організовувати проведення дискусій, де учні зможуть навчитися 
толерантно слухати інших і тактовно висловлювати власні думки; 
підтримувати відкриті обговорення, де немає категоричних 
відповідей на багато запитань;  

− заохочувати учнів міркувати над їх власним медійним досвідом [2]. 
Важливим для подальшої професійної роботи майбутнього вчителя  

є підбір матеріалу для створення медіатекстів. І щоб його правильно 
підібрати треба мати наступні вміння: критичний аналіз медійних образів; 
аналіз ролі ЗМІ у формуванні професійних орієнтацій учнівської молоді; 
аналіз негативного впливу на аудиторію сцен насилля, що транслюються 
різними ЗМІ; вивчення впливу на аудиторію маніпулятивних елементів 
медійного впливу, включаючи рекламу; аналіз професійних та етичних 
проблем, що виникають внаслідок впровадження нових інформаційних 
та комунікаційних технологій в медійну практику [4]. Формування 
медіаграмотності майбутніх учителів у межах ВНЗ може здійснюватися 
двома способами: через введення окремого курсу з медіаосвіти або 
через інтеграцію медіаосвітніх технологій до вже існуючої системи 
навчально-виховного процесу. Щоб майбутній вчитель був всебічно 
розвинутий та медіаграмотний науковці пропонують вводити теми, які 
пов‟язані з медіаосвітою в розділи інших дисциплін.  

Медіаосвіта має стати одним з головних чинників забезпечення 
відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних знань і наближення 
змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. Медіаосвіта – не 
тільки шлях до ефективності діяльності людини в системі трудових 
відносин, але спосіб залишатися самим собою, цілісною особистістю, 
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здатною до самовираження і людяності. Не втрачають значення і 
традиційні завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості 
людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від реальності, у 
профілактиці поширення медіазалежностей.  

У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала 
невід‟ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки 
молоді, з другого – масових інформаційних процесів. Вона включена до  
глобалізаційних перетворень і є складовою гарантування 
конкурентоспроможності економіки, нерозривно пов‟язана з розвитком 
демократії в умовах інформаційного суспільства. Перші досягнення в 
експериментальному впровадженні медіаосвіти в Україні підтверджують 
необхідність інтеграції ініціатив суб‟єктів освітнього процесу і широкої  

Таким чином, при неперервній освіті вчителя дуже важливим є 
формування медіаграмотності, як основної складової професійної 
компетентності вчителя. Впровадження в освітній процес методичної 
системи з формування медіаграмотності, яка заснована на 
вищеперерахованих принципах дозволить підготовити кваліфікованих 
спеціалістів нового рівня, які зможуть критично аналізувати наявні 
медіаресурси та створювати нові, при цьому будуть здатні до 
самостійної творчої діяльності у медіасередовищі. 
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