
Медіаграмотність та 
критичне мислення  

у професійному 
навчанні

  



 

Викладач ЗНУ факультету 

СПП (соціальної педагогіки та 

психології) 

  

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної 

педагогіки та спеціальної 

освіти  



 
 

Що таке медіа і як вони на нас 
впливають? 

Що таке медіаграмотність?  

Що таке медіаосвіта? 
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Що ви знаєте про медіа? 



Медіа (від лат. medium – посередник; від англ. – 
засіб) – це Інтернет, фото, відео, радіо, кіно, 
телебачення, а також друковані  видання (книги, 
посібники, журнали, газети і т.д.). 



«Медіаграмотність у регіонах України» – проєкт під такою 

назвою був реалізований у ЗНУ за підтримки німецької 

організації «Interlink Academy» та Посольства Німеччини в 

Україні. 12 представників міст і сіл Запорізької області 

протягом чотирьох днів опановували нові знання з 

медіаграмотності та розвивали свої тренерські навички, 

аби в майбутньому розширювати коло медіаграмотних 

громадян у своїх регіонах. 

 



 
Медіаграмотність –  

означає навички, знання і розуміння, які 
надають споживачам можливість 

ефективно і безпечно користуватися 
медіа.  

   
   Медіаграмотні люди здатні 

усвідомлено обирати, розуміти характер 
контенту і послуг та користуватися повним 

спектром можливостей (які пропонують 
нові комунікаційні технології), мають 

можливість захистити себе від шкідливого 
або вразливого матеріалу.  







❑ Хто говорить? А хто – ні? 

❑ Про кого мова в тексті?  Про кого не 
сказано? 

❑ Як представлені чоловіки? 

❑Як представлені жінки? 

❑Як представлені фахівці (з певної 
проблеми)? А представники влади? 

❑ Як показані суспільні класи (у кого 
перевага – у заможних чи навпаки?)?  

Чи потрібно бути критичним? 

Як критично оцінювати інформацію? 



Чи надійне джерело інформації? 



 Медіаграмотність виступає за те, щоб людина 
була активною та медіаграмотною, мала розвинену 
здатність до сприйняття, створення, аналізу, оцінки 
медіатекстів, до розуміння соціокультурного та 
політичного контексту функціонування медіа у 
сучасному світі, кодових та репрезентаційних систем, 
що використовують медіа. 



Як перевірити надійність інформації? 



Медіаосвіта спрямована на розвиток 
вербальних, візуальних, аудитивних, 

технічних і соціальних вмінь і навичок.  
Це вимагає співпраці між різними 

суб’єктами, а також вивчення різних 
медіа і їх реального середовища. 



Медіаосвіта як процес розвитку й 

саморозвитку особистості на 

матеріалах та за допомогою засобів 

масової комунікації (ЗМІ) 

покликана формувати культуру 

комунікації, уміння усвідомлено 

сприймати, критично осмислювати, 

інтерпретувати медіатексти з метою 

розширення загальних, 

соціокультурних та професійно 

значущих знань, комунікативних та 

творчих здібностей сучасного учня. 



Для вдосконалення якості сучасної освіти, 

забезпечення її доступності та ефективності, 

підготовки молоді до життя і діяльності в 

інформаційному суспільстві сьогодні доцільно 

враховувати процеси стрімкого інформаційно-

технологічного розвитку різних галузей.  

  Згідно з державною національною 
програмою “Освіта” навчально-виховний 
процес у школі має бути направлений на 
формування та розвиток пізнавальної 
активності школярів, удосконалення форм і 
змісту навчального процесу, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій для 
навчання. 



Напрями медіаосвіти в сучасній 
українській освіті 

  медіаграмотність у НУШ (готовність 
педагогів до формування медіаграмотності 
у школярів)  

наскрізне впровадження медаосвіти в 
освітній процес сучасного навчального 
закладу та шкільні ЗМІ  

загальна середня освіта в контексті 
впровадження медіаосвітніх інновацій, 
(закордонний досвід медіаосвіти) 

  медіаграмотність як складова безпекових 
компетенцій  

медіаграмотність впродовж життя та інше. 



  Освітній процес, побудований на основі медіа та 
інноваційних форм, прийомів, методів, технологій: 

•  допомагає значно активізувати креативну, 
пізнавальну діяльність учнів реалізовувати творчі 
задатки та складові розвитку особистості, 

•  стимулює легке, невимушене засвоєння навчального 
матеріалу,  

• розвиває пізнавальну самостійність, учнів сприяти 
підвищенню ефективності освітньої діяльності та 
медіаграмотності.  

• навчає взаємодіяти, співпрацювати та орієнтуватися 
в медіапросторі,  

• виховує у дітей різного віку толерантність та 
вибірковість пошуку інформації в медіасередовищі. 



 
Як освітянам використовувати можливості 

медіа для професійної діяльності? 
 

   

 

• Кіноклуб 

• Освітній журнал (створений учнями окремого 
освітнього  закладу) 

• Сторітеллінг (мистецтво розповідавати історії; цікаві 

розповіді з метою навчання, керування шляхом донесення 

змісту повідомлення за допомогою спеціальної методики), 

• Скрайбінг (метод розповіді чи пояснення, який 

супроводжуєься малюнками, коміксами, схемами, графічними 
зображеннями чи ілюстраціями головного змісту сказаного) 

• QR-коди (створення кодів замість посилань) 

 

 

Технології медіаосвіти: 



У чому полягають завдання медіаосвіти у 
професійній освіті? 

 



Медіаграмотний учень чи 
студент має бути здатний 
критично та усвідомлено 
оцінювати медіатексти, 
підтримувати критичну 

дистанцію відносно 
популярної культури та 

чинити супротив 
маніпуляціям. 



Навчання медіаграмотності має надати студентам і учням 
можливості:  

 
 розвивати здатність, знання та відносини, що необхідні для 
аналізу способів, за допомогою яких медіа активно конструюють 
реальність; 
 отримувати знання соціального, культурного, політичного та 
економічного значення цих конструкцій та цінностей, які вони 
розповсюджують;  
 розвивати рівень оцінки та естетичного сприйняття медіатекстів;  
 декодувати медіатексти, щоб розпізнати та оцінити культурні 
цінності, практичну значущість, ідеї, що містяться в них;  
 розпізнавати, аналізувати та застосовувати різноманіття технічних 
засобів для використання та створення медіатекстів;  
 усвідомлювати, що ті, хто створюють (конструюють) медіатексти, 
роблять це, виходячи з багатьох мотивів (контроль, тиск тощо) – 
економічних, політичних, культурних, організаційних, технічних, 
соціальних;  
 розуміти, що кожна людина залучена до селективного та 
аналітичного процесу дослідження медіатекстів. 



 Не тільки вчителі/викладачі, а й 
учні/студенти мають уміти:  
 
 розпізнавати однобічну чи перекручену 
інформацію (особливо телевізійну, бо вважається, 
що та має більший вплив);  
 знаходити різницю між загальновідомими 
фактами і такими, що потребують перевірки; 
 визначати надійність джерела інформації; 
допустимі та недопустимі твердження;  
 різницю між головною та другорядною 
інформацією;  
 ангажованість суджень;  
 недоведені аргументи;  
 логічну несумісність тощо. 



  Кінцевою метою медіаосвіти є 
розвиток медіаграмотності учнів, що 
сприяє спілкуванню з медіа під 
критичним кутом зору, розумінню 
значимості медіа в житті кожної людини.  

  Медіаграмотність у першу чергу 
необхідна учням, що пов'язано з 
особливостями сучасної соціокультурної 
ситуації, зокрема із широкими контактами 
підлітків з медіа. 




