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Мокрогуз  
Олександр Петрович,  

завкафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д.Ушинського, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Автор більше 200 публікацій та видань з методики викладання 

суспільних дисциплін та дидактики, з них більше 40 – видання та 

публікації присвячені впровадженню медіаосвіти в Україні. 

Тел. 050 448 15 23 

  
ММЕЕДДІІААООССВВІІТТАА  ДДЛЛЯЯ  ТТИИХХ,,  ЧЧИИЇЇ  ДДІІТТИИ  ІІ  ООННУУККИИ  ППІІШШЛЛИИ  ВВ  ШШККООЛЛУУ  

  
Сьогодні цифрові технології, комунікації стрімко увірвалися в наше життя. 

Сучасне суспільство характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті 

суспільства; створенням глобального інформаційного простору, який забезпечує 

ефективну інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світових 

інформаційних ресурсів і задоволення потреб щодо інформаційних продуктів і 

послуг. Інформація — це знання, які здобуває споживач (суб’єкт) у результаті 

сприйняття і опрацювання певних відомостей. Інформація існує у вигляді 

документів, креслень, рисунків, текстів, звукових чи світлових сигналів, 

електричних і нервових імпульсів. Тобто носієм інформації може бути будь-який 

матеріальний об’єкт. Будь-яка інформація передається за допомогою повідомлень. 

Інформацією прагнуть володіти всі, тому медіа (мас-медіа), до яких за 

визначенням Вікіпедії відносяться канали та інструменти для використання, 

зберігання, передавання, подавання інформації або даних стали важливою 

частиною існування людства. Що ж відноситься до медіа? У 2000-х роках склалась 

наступна класифікація медіа.  

1. Друковані медіа (книги, брошури, газети, журнали тощо), масове 

розповсюдження яких почалось з кінця 15-го століття. 

2. Звукозапис і відтворення (грамплатівки, магнітні стрічки, касети, 

картриджі,CD, DVD), яке почалось з другої половини 19-го століття. 

3. Кіно увійшло в наше життя від початку 20 століття. 

4. Радіо масово почало транслюватись на початку 20 століття. 

5. Телебачення стало масовим в 1950-х роках. 

6. Інтернет використовується з початку 1990-х. 

7. Мобільні телефони набули популярності починаючи з 2000-х. 
 

Медіа часто згадують і як синонім «мас-медіа». Розпізнавати те, про що ми 

дізнаємося з мас-медіа, декодовувати безкінечний масив щоденної інформації і 

розуміти основні її меседжі — це велика майстерність, якій маємо вчитися. 

Сьогодні ми живемо в світі, який залежить від технологій. Ніхто вже не може 

працювати і жити, як раніше. Тож без уміння оцінювати інформацію, яка 

надходить до нас, можна дуже швидко опинитись під її завалом. Велику частину 



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 44’2019 

5 

інформації ми отримуємо від медіа. Та останні не завжди відповідно 

репрезентують навколишній світ, і для людини вкрай важливо зберігати свою 

незалежність щодо мас-медіа. Головне у цьому погляді, безперечно, не самі медіа 

(відбиття чи репрезентації того, що відбувається в дійсності), а активне ставлення 

людини до їх пізнання. Доба, в яку ми живемо, називається інформаційною, а 

працювати з інформацією ще донедавна ніде спеціально не навчали. Звідси 

випливає причина актуальності медіаосвіти, яка полягає в тому, що інформаційна 

революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу значною мірою 

залежним від того, як його подають медіа.  

Вплив медіа на розвиток особистості великий. І не секрет, що часто 

використовуються маніпулятивні технології:  

1. Дезінформація.  

2. Техніка «сендвіча». Нашарування один на одного матеріалів різного 

характеру, протиставлення позитивних і негативних образів. 

3. Міфологізація. Подрібнення та фрагментація інформації, що послаблює 

здатність розмежовувати інформацію за ступенем важливості. 

4. Посилання на анонімний авторитет. 

5. Емоційний резонанс. Спосіб створення певного настрою з одночасною 

передачею пропагандистської інформації. 

6. Замовчування небажаних фактів. 

7. Політичні евфемізми/дисфемізми. Евфемізм – применшення ступеню 

негативу, або перетворення негативу на позитив. Дисфемізм – 

гіперболізація негативу. 

8. Підміна понять.  

9. Маніпуляція цифрами.  

10. Висмикування із контексту.  

11. Використання у якості експертів, тих які є прихильниками певної ідеї.  
 

У цих умовах медіаосвіта — шлях до того, щоб людина дістала змогу 

самозахиститися від недобросовісної медіаінформації. Кожна людина має 

розвивати свої навички мислення, критично оцінювати та синтезувати інформацію, 

до якої відкрився безмежний доступ, ставати медіаграмотною.  

Що ж таке медіаосвіта та медіаграмотність? Що це означає — бути 

медіаграмотним? 

Медіаосвіта — формування медіаграмотності на матеріалах і за допомогою 

мас-медіа, її кінцева мета – критичне сприйняття медіаповідомлень. Також 

медіаосвіта – це і використання медіа в процесі освіти. Медіаосвіта — це навчання 

теорії та практичних умінь для опанування сучасних мас-медіа. Медіаосвіта 

відіграє найважливішу роль у здатності людей оцінювати й реагувати на 

інформацію про соціальні та політичні конфлікти, війни, природні лиха, 

екокатастрофи тощо. 

Медіаграмотність — найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних 

людині в сучасному інформаційному суспільстві. Як знаходити потрібну 

інформацію і переконуватися в її вірогідності, як відокремлювати пропаганду від 
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фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; що таке інформаційна 

безпека і чим вона відрізняється від цензури, як розпізнавати маніпуляцію. 

Медіаграмотність має давати знання щодо того, як: 

1) аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти (медіатекст – 

повідомлення будь-якого медійного виду і жанру);  

2) визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні, 

культурні інтереси й контекст; 

3) інтерпретувати медіатексти й цінності, що несуть у собі медіа; 

4) добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних 

медіатекстів і залучення зацікавленої в них аудиторії; 

5) уможливлювати вільний доступ до медіа для споживання та виробництва 

власної медіапродукції. 

 

 
 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/pyat_klyuchovikh_printsipiv_mediagra
motnosti_vizualizatsiya/ 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/pyat_klyuchovikh_printsipiv_mediagramotnosti_vizualizatsiya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/pyat_klyuchovikh_printsipiv_mediagramotnosti_vizualizatsiya/
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За висловом Маршала Маклюена, одного з засновників медіаосвіти, «Ви 

повинні бути грамотним в незліченних медіа, щоб бути дійсно «грамотним» у 

даний час».   

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 передачі медіатекстів різних форм, жанрів, а також 

аналізові складних процесів функціонування медіа в суспільстві. 

Завдання опанувати навички критичного мислення було визнане 

першочерговим у багатьох країнах світу. Так, в 2010 році Департамент освіти США 

зазначив, що незалежно від того, про який предмет йдеться, необхідні для ХХІ 

століття навички на кшталт критичного мислення, здатності розв’язувати 

комплексні завдання, співпраці та мультимедійної комунікації мають бути внесені 

до всіх підрозділів шкільної програми. 

 

Критичне мислення або критичний аналіз, набір усвідомлених дій і 

навичок, завдяки яким ми можемо оцінювати чиюсь або свою інформацію на 

предмет того, чи вона достовірна, чи маніпулятивна, має стати основним методом 

формування медіаграмотності. 

 

Ось декілька простих правил критичного мислення: 

  уникати стереотипів та упереджень; 

  бути терпимою, утримуватися від непослідовності/небажання чітко 

відстежувати інформацію; 

  ставити запитання і перевіряти інформацію та її джерела; 

  визнавати свої помилки. 

 

Таким чином, навички критично мислячої людини наступні: 

1. Слухати та спостерігати. 

2. Аналізувати інформацію (прочитану, побачену, почуту). 

3. Вдаватися в суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки. 

4. Усвідомлено відрізняти факти від припущень і поглядів. 

5. Перевіряти достовірність і відповідність аргументів, а також інформацію на 

яких вони ґрунтуються. 

6. Висувати зрозумілі, точні і обґрунтовані аргументи. 

7. Виявляти маніпуляцію та пропаганду, розуміти прихований смисл 

повідомлень. 

8. Усвідомлювати, що завжди є більш, ніж один погляд на одне й те ж. 
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http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_medi

amesedzhiv_vizualizatsiya/ 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiya/
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У Навчальному плані для загальноосвітньої школи в Швеції зазначено: в 

процесі навчання учням повинна бути надана можливість розвинути знання про те, 

як можна сформувати власні судження і думки в різного виду текстах і на різних 

медіаплатформах. Щороку учні третіх, шостих і дев’ятих класів беруть участь у 

тестуванні здатності: виразити думки за допомогою медійного тексту (написання, 

наприклад, статті); прочитати та зрозуміти текст (мову); сприймати на слух 

незнайоме за змістом висловлювання після одного прослуховування. Учні вчаться 

декодовувати і створювати конкретні прикладні медіатексти. 

 

В Україні існує «Концепція впровадження медіаосвіти в Україні». Головна 

мета Концепції - сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти, 

що має стати фундаментом:  

- гуманітарної безпеки держави,  

- розвитку і консолідації громадянського суспільства,  

- протидії зовнішній інформаційній агресії,  

- всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою медіа, 

-  формування у громадян медіаінформаційної грамотності і медіакультури 

відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей. 

Завдання медіаосвіти – сприяння формуванню: 

• медіаінформаційної грамотності  

• медіаімунітету   

• рефлексії і критичного мислення  

• здатності до медіатворчості  

• спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної медіакультури 

(сприймання кіно, телебачення), аудіальної і музичної медіакультури, розвинених 

естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, сучасних 

напрямів медіа-арту тощо  

В Концепції Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа» 

також говориться про те, що однією з основних компетентностей, які формуються 

під час навчання, стає інформаційна та медіаграмотність. 

Можна виділити певні рівні реалізації медіагармотності. 

1. Оволодіння технічними засобами нових медіа.  

2. Навчання сприймати інформації з екрану.  

3. Навчання оцінювати якість інформації.  

4. Формування критичного мислення учня.  

5. Навчання емоційного сприйняття творів сучасної медіакультури.  

6. Розкриття технології створення й інтерпретації інформації.  

7. Творчість за допомогою засобів нових медіа. 

 

Саме така послідовність набуття навичок медіаграмотності дозволяє 

сформувати медіаграмотного спочатку учня, а потім громадянина. 
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http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_desyat_neobkhi
dnikh_kompetentnostey/  

 

Положення медіаосвіти включені до Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти, який затверджений у 2017 році. У розділі «Мовно-літературна освітня 

галузь» зазначено, що учень аналізує, інтерпретує та оцінює медіатексти, створює 

власні медіа тексти. У загальних положеннях по закінченню 2 і 4 класів учень 

набуває певних медіа освітніх компетентностей (Таблиця 1) 

Таблиця 1 

 

4. Аналіз, інтерпретація та оцінювання медіатекстів, створення 

медіатекстів (медіаграмотність) 

 2 клас 4 клас 

4

1 

Аналізую та 

інтерпретую 

медіатекст 

З допомогою вчителя/ 

вчительки обговорюю 

зміст і форму 

медіатекстів 

Визначаю, кому призначений 

медіатекст та його мету. 

Виявляю очевидні ідеї у простих 

медіатекстах 

4

2 

Оцінюю 

медіатекст 

Висловлюю думки і 

почуття з приводу 

деяких простих 

медіатекстів 

Визначаю деякі елементи й 

характеристики обраних форм 

медіа, описую враження від змісту 

і форми медіатексту 

4

3 

Створюю 

медіатекст 

Створюю прості 

медіапродукти з 

допомогою інших 

Створюю прості медіатексти з 

конкретною метою і для 

конкретної аудиторії, 

використовую прості форми 

медіатекстів 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/
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Стандарт містить також і детальний опис того, що мають знати і вміти учні в 

контексті медіаосвіти (Таблиця 2).  

Таблиця 2 
Досліджуємо медіа 

 2 клас 2 клас 4 клас 4 клас 

Аналізую 

та 

інтерпре-

тую 

медіатекст 

З 

допомогою 

вчителя / 

вчительки 

обговорюю 

зміст і 

форму 

медіатекстів 

Учень / учениця: 

- висловлює свої 

думки і почуття з 

приводу простих 

медіатекстів 

(мультфільми, 

комікси, світлини, 

дитячі журнали, 

комп’ютерні ігри, 

реклама тощо); 

- досліджує 

словесні й 

несловесні засоби 

створення 

медіатексту; 

- визначає, кому і 

для чого 

призначений 

медіатекст 

 

Визначаю, кому 

призначений 

медіатекст та 

його мету. 

Виявляю 

очевидні ідеї у 

простих 

медіатекстах 

 

Учень / учениця: 

- визначає мету й цільову 

аудиторію деяких  простих 

медіатекстів, пояснює, хто це 

буде дивитися / слухати / 

читати і чому (фільм, 

мультфільм, комікси, реклама, 

написи на футболках чи 

іншому одязі, комп’ютерні 

ігри, газети, журнали); 

- намагається розрізняти 

факти і судження в 

медіатексті, виділяє цікаву для 

себе інформацію; 

- висловлює власні погляди на 

події, явища, предмети, 

цінності,  

представлені в медіатексті; 

- тлумачить (декодує) 

медіаповідомлення у простих 

медіатекстах, виявляє очевидні 

ідеї; 

- намагається виявити 

приховану інформацію в 

медіатексті 

Оцінюю 

медіатекст 

Висловлюю 

думки і 

почуття з 

приводу 

деяких 

простих 

медіатекстів 

Учень / учениця: 

- обговорює зміст 

і форму 

медіатексту; 

- спостерігає за 

словесними і 

несловесними 

засобами в 

медіатексті 

 

Визначаю деякі 

елементи й 

характеристики 

обраних форм 

медіа, описую 

враження від 

змісту і форми 

медіатексту 

 

Учень / учениця: 

- досліджує вплив на власне 

сприйняття окремих елементів 

медіаповідомлення; 

- пояснює, чи змінилися під 

впливом медіатексту власні 

уявлення або думки про 

предмет повідомлення і як саме; 

- інтерпретує 

медіаповідомлення на основі 

власного досвіду, зіставляє 

свою інтерпретацію з іншими;  

- досліджує медіатекст у 

групі, приймає можливість 

різної інтерпретації 

медіатексту різними людьми; 

- пояснює свою реакцію на 

медіаповідомлення (які 

можуть бути мої дії у 

відповідь?) 
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Створюю 

медіатекст 

Створюю 

прості 

медіапродук

ти з 

допомогою 

інших 

Учень / учениця: 

- створює прості 

медіапродукти 

(фото, листівка, 

комікс, книжечка, 

стіннівка, колаж 

тощо) з 

допомогою 

вчителя/ 

вчительки, 

враховує мету й 

аудиторію  

Створюю прості 

медіатексти з 

конкретною 

метою і для 

конкретної 

аудиторії, 

використовую 

прості форми 

медіатекстів 

 

Учень / учениця: 

- створює прості 

медіапродукти (фото, комікс, 

книжечка, стіннівка, реклама, 

відео тощо) самостійно або з 

допомогою однокласників, 

враховує мету й аудиторію; 

- досліджує вплив створеного 

медіапродукту на адресата 

 

 

Саме в молодшому шкільному році у дитини виникає потреба в спілкуванні 

щодо медіа-контенту. І це – той вік, коли у дитини формується структура думок – 

здатність формувати та відстоювати власну тверду думку. І насторожує той факт, 

за дослідженнями Вознесенською О. Л. у 2011 році, що лише 27.43 % дітей 

постійно обговорюють з батьками те, що їх хвилює або цікавить. Наведемо інші 

факти з цього дослідження. На питання «Як часто ти обговорюєш з іншими зміст 

переглянутих фільмів, телепрограм?» учні молодших класів відповіли, що з 

батьками постійно обговорюють 27,43%, іноді – 46,86%, ніколи – 22,86%. Діти 

намагаються висловити свою думку щодо медіаконтенту в першу чергу друзям та 

батькам. Батьки для дітей є трансляторами моделей взаємодії з медіа і освіта має 

бути спрямована на сім’ю в цілому. Найчастіше темою обговорення стають фільми, 

книги та телепередачі. Сайти і комп’ютерні програми не мають популярності у 

сімейних бесідах. Більша кількість батьків вважає, що часто обговорює з дітьми 

книги, телепередачі, музику, аніж дітей; що стосується серіалів – то тут ситуація 

навпаки, діти вважають, що батьки з ними часто обговорюють серіали, а дорослі 

члени сім’ї так не думають. Діти при обговоренні звертають увагу на серіали, до 

чого батьки ставляться зневажливо, що є дуже небезпечно для розвитку дитини та 

формування її медіакультури. Батьки стимулюють дитину до висловлювання думок 

стосовно книжок, але стосовно телепередач – діти беруть ініціативу на себе, вони 

потребують думок дорослого. Батькам слід пам’ятати, що цікавіше обговорювати 

інтернет-контент, ігри та телепередачі, вона реагує на ініціативу батьків в цьому 

випадку більш жваво і запам’ятовує на довше. Батьки та діти по-різному оцінюють 

власне зацікавлення тим чи іншим медіа-продуктом. 

Дослідження в 2011 році проведені Вознесенською О. Л., Сидоркіною М. Ю. з 

Інституту соціальної й політичної психології НАПН України показали те, чи 

батьки знають, що дивляться і слухають їх діти. В дослідженні приймали участь 

100 сімей, що мають дітей молодшого шкільного віку та проживають у Києві та 

Київський області. 51,28% з батьків знають лише назву книги, що читає дитина, й 

тільки 12,82% читали її разом; лише 30,26% батьків змогли точно відповісти які 

телепередачі люблять дивитися їхні діти; 39,74% лише знають їхню улюблену 

музику, а 34,62% – слухають її разом зі своїми дітьми; в які комп’ютерні ігри 

грають їхні діти, на жаль, не знають 29,87% батьків, 32,47% батьків знають назву 
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гри і тільки 15,58% у неї грали; 36,51% батьків не знайомі із сайтами, які 

відвідують їхні діти, але 36,51% у курсі й лише 12,7% батьків відвідували їх. Таким 

чином, можна зробити висновки по те що рівень обізнаності батьків з медійними 

уподобаннями їх дітей є досить невисокий. 

Інше дослідження проводилися з учнями 2-5 класів двох загальноосвітніх шкіл 

м. Пирятина Полтавської області в січні-березні 2013 року. Дітям було 

запропоновано дати відповіді на питання анкети. 

1. Скільки часу на день ти дивишся ТБ? 

2. Ти дивишся все підряд чи віддаєш перевагу окремій передачі? 

3. Твої улюблені передачі. 

4. Для чого ти дивишся ТБ? 

5. Ти дивишся ТБ один чи з родиною? 

6. Скільки часу на день ти проводиш перед комп'ютером? 

7. Для чого ти використовуєш комп'ютер? 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що 50% дітей проводять біля 

телевізора/комп’ютера 2 години, 26% - близько 2-3 годин, 22% - близько 4 годин, 

решта - понад 4 годин. Основний інформаційний контент це – мультфільми та 

різнопланові серіали. Близько 7% переглядає всю доступну інформацію. Варто 

зауважити, що лише 11% опитаних переглядають телепередачі у присутності 

батьків. . Більш того, лише 16% дітей використовують комп’ютер з навчальною 

метою, решта – спілкуються в соціальних мережах, грають в ігри, слухають 

музику. 

У 2015 році у Харківській області було проведено подібне дослідження. Для 

перевірки обізнаності батьків молодших школярів щодо медіауподобання власних 

дітей було розроблено анкету (Таблиця 3). Дані діагностики батьків молодших 

школярів свідчать про те, що 42%  батьків мають низький рівень знань щодо 

медіауподобань їх дітей у сучасному інформаційному просторі, більшість батьків 

мають середній рівень – 49%, і лише невелика частка – 9% проявили високий 

рівень обізнаності щодо медіасоціалізації школярів. 

За статистичними даними, майже 76% батьків не цікавляться тим, які веб-

сайти відвідують їхні діти. Але експерти такі цифри пояснюють не байдужістю 

батьків, а їхньою необізнаністю. 

 
Таблиця 3  

Анкета для перевірки обізнаності батьків  

щодо медіауподобань молодших школярів 

 

1. Чи читає книги Ваша дитина? А) Ні, не читає. 

Б) Так читає, але не знаю яку саме. 

В) Обираємо книги разом. 

2. Чи знаєте Ви, які телепередачі 

 

А) Не дивимося телевізор. 

Б) Не знаю назви телепередачі. 

В) Інколи дивимося разом. 

3. Відома Вам улюблена музика А) Ні, не відома. 
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Вашої дитини? 

 

Б) Так, знаю назву. 

В) Слухаємо разом. 

4. В які комп’ютерні ігри грає Ваша 

дитина? 

 

А) Не знаю. 

Б) Знаю назву. 

В) Граємо разом. 

5. Чи відомі Вам сайти, які 

відвідує дитина? 

 

А) Ні. 

Б) Деякі. 

В) Відвідуємо сайти разом. 

6. Як Ви вважаєте, чи необхідно 

контролювати діяльність 

дитини у нових медіа? 

 

А) Ні, немає сенсу. 

Б) Можливо лише в Інтернеті. 

В) Так, необхідно приділяти увагу 

та контролювати цей процес. 

7. Як Ви вважаєте, хто має 

приділяти увагу медіасоціалізації 

молодшого школяра? 

А) Заклади освіти. 

Б) Сім’я та батьки. 

В) Сім’я у співпраці із закладами 

освіти. 

8. Чи існують у Вашій родині 

правила користування ІКТ? 

 

А) Ні. 

Б) Існують, але їх не всі 

дотримуються. 

В) Існують, їх всі дотримуються. 

 

Ключ: відповідь А – 1 бал, Б – 2 бали, В – 3 бали. 

1-8 балів – низький рівень обізнаності батьків; 

9-16 балів - середній рівень обізнаності батьків; 

17-24 бали – високий рівень обізнаності батьків  

Кожен батько за цією анкетою може перевірити свій рівень обізнаності того, 

що слухають і дивляться діти з допомогою медіа. 

 

Сімейне обговорення медіаконтенту є фактором формування медіакультури 

дитини молодшого шкільного віку: у цій взаємодії дитина вчиться висловлювати 

власні думки, ставлення, потребує більш частого та ретельного обговорення, бере 

на себе ініціативу. Але неуважність батьків до інтересів дитини, наприклад, до її 

зацікавленості в обговоренні телесеріалів, доводить необхідність впровадження 

сімейних моделей медіаосвіти. 

Й діти, й батьки стають і носіями, і наслідувачами моделей медіаповедінки 

стосовно певних видів медіадозвілля та певних медіапродуктів (новини, суспільно-

політичні, музичні та спортивні передачі), стосовно музики спостерігаємо 

взаємовплив моделей медіаповедінки батьків та дітей. Визначено, що саме діти є 

носіями моделей медіаповедінки, пов’язаних з серіалами та документальними 

фільмами. Можна припустити, що комп’ютер та інтернет – це ті види 

медіаконтенту, де в більш дорослому віці дитина буде задавати дорослим моделі 

медіаповедінки, а дорослі будуть вчитися у дитини. 
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Молодші школярі із задоволенням дивляться серіали. Присутність постійних 

дійових осіб привертає увагу дитини (та й дорослий не проти побачити, що ж там з 

ними сталося з учорашнього дня), він як би «проживає» певний відрізок життя 

разом з улюбленими героями. В основі більшості серіалів лежить міф, легенда, 

казка. Батьки, звичайно ж, помічали, що при перегляді серіалу у нього часто 

виникають асоціації з якою-небудь відомою казкою. До того ж серіали вибудовані 

таким чином, щоб підтримувати постійний інтерес у глядачів - кожна серія 

закінчується «на найцікавішому місці», що вносить в перегляд елемент інтриги, 

загадки, яку неодмінно хочеться розгадати. 

Крім серіалів великою популярністю у молодших школярів користуються 

художні фільми найрізноманітніших жанрів. Говорячи про роль фільму в життя 

дитини, зазначимо, що у фільмі важливіше за все цікава історія. У ній щось 

відбувається захоплююче, щось лякає, щось радує, і так хочеться, щоб все добре 

закінчилося - хороші герої перемогли, а зло було б покарано. З фільму діти беруть 

сюжети для ігор, наслідують героїв. Навіть в момент перегляду фільму діти 6 - 8 

років іноді починають розподіляти ролі - хто буде ким із героїв, і протягом усього 

фільму вони найбільш уважно стежать за «своїм» героєм. Дійсно, найбільш цікаві 

історії, побачені на екрані, надовго залишаються в пам'яті дитини, стають його 

улюбленими фільмами, які хочеться подивитися не один раз. 

Молодші школярі щиро вірять в магію, тому не дивно, що переважна 

більшість з них із задоволенням дивиться казкові і фантастичні фільми. 

Мультиплікація - один з улюблених видів аудіовізуальних медіатекстів 

аудиторії різного віку. Цей вид кіномистецтва залишається улюбленим, 

незважаючи на вік, соціальний стан і професійний статус. Ну і, звичайно ж, більше 

всіх мультиплікаційні фільми люблять діти. 

Зупинимось більш детально на рекламі. 

Напевно, на нашій планеті вже неможливо знайти людину, яка б не знала, що 

таке реклама. Аудиторія сучасної реклами величезна і різноманітна – від 

маленьких дітей до пенсіонерів. Поступово з традиційного «двигуна торгівлі» 

реклама перетворюється в самостійний вид медіатекстів, що розвиваються за 

своїми законами і мають певну художню та естетичну цінність. Зараз важко кого-

небудь здивувати різноманітністю рекламної продукції - від примітивних 

рекламних оголошень до справжніх творів медіамистецтва, створених 

висококласними фахівцями рекламної індустрії. 

Перш за все, для реклами характерні простота, доступність і цікавість. Крім 

того, відповідно до кінцевої мети її створення (підвищення купівельного попиту) в 

рекламі використовуються спеціальні прийоми для залучення уваги і інтересу 

потенційних покупців, які надають на глядачів особливий медіавплив. І цей вплив 

може розпізнати не кожен дорослий, не те що дитина. 

Зупинимося на цих механізмах впливу і постараємося зрозуміти, як вони 

діють на дорослих і дітей. 

Інформація (в тому числі – і медійна) сприймається людиною вибірково. Саме 

така характеристика сприйняття як вибірковість широко використовується в 

рекламних медіатекстах. 
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Наприклад, для того щоб глядачі краще сприймали рекламу будь-якого 

товару, рекламодавці намагаються подати товар у привабливому вигляді. При 

цьому фактором, що підсилює медіасприйняття стають мовні (аудійні), візуальні 

або аудіовізуальні прийоми. 

Демонстрація рекламного ролика супроводжується неодноразовим 

повторенням якісності товару. Не меншим впливом на аудиторію має так званий 

«ефект новизни»: «новий, поліпшений смак», «вдосконалена формула», «новітня 

технологія». Ще один досить поширений мовний прийом – слогани. Найлегше 

запам'ятовуються невигадливі вірші, девізи тощо, що супроводжуються 

відповідним музичним супроводом (певною мелодією або навіть гімном фірми). До 

візуальних прийомів реклами можна віднести показ товару у вигідному для 

рекламодавця світлі, наприклад, в красивій упаковці, яскравому оформленні тощо. 

В цілому, рекламний аудіовізуальний медіатекст будується таким чином, щоб 

викликати певні почуття і емоції у його споживачів. 

Все частіше в рекламі ми можемо побачити опору на сімейні традиції: в таких 

рекламних роликах, як правило, можна побачити щасливу сім'ю: маму, тата, дітей. 

Найчастіше в рекламі використовується прагнення людей до творчості, наприклад, 

ковток кави відповідної марки сприяє натхненню. 

Особливе місце в рекламному бізнесі приділяється дитячим товарам і 

послугам. Тут ставка робиться на особливості дитячого сприйняття: яскравість, 

незвичайність форми, магія тощо. Для посилення інтересу до рекламованого 

товару використовуються всім відомі казкові сюжети. Нерідко розігруються 

ситуації, в яких реалізується мотив казкового перетворення, що відбувається під 

впливом «чарівного» (тобто рекламованого) товару. 

Втім, реклама товарів і послуг для дітей розрахована не тільки на дитячу 

аудиторію, а й на батьків: «Тільки турботлива мама купує своєму малюкові ... 

(назва товару або продукту»), або: «Моя мама - найкраща, бо вона купує ... " тощо. 

У цьому випадку основний акцент в рекламному медіатексті робиться на 

корисності, необхідності товару для дитячого організму (велика кількість вітамінів, 

необхідних для росту і розвитку, повне знищення мікробів, тривалий захист від 

негативного впливу). Який же батько не хоче, щоб його дитина харчувався 

корисними продуктами або використовував безпечні для здоров'я предмети 

гігієни? І ще один психологічний момент: хто з нас не хоче стати супермамою (або 

супербатьком), а для цього всього-то, виявляється потрібно купити те, що 

пропонується. 

Отже, багато «підсилюючих» прийомів в рекламних медіатекстах 

використовують різного роду маніпуляції, сутність якої полягає в прихованому 

психологічному примусі людини вчинити саме так, а не інакше (наприклад, купити 

саме цей продукт, а не який-небудь інший). 

Зрозуміло, що далеко не всяка реклама – обман, і зовсім не обов'язково після 

прочитання цих рядків не вірити рекламі. Проте, кожній сучасній людині 

необхідно вміти критично і самостійно оцінювати те, що йому пропонується, вміти 

робити правильний вибір, намагатися отримати повну інформацію про той чи 
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інший продукт, адже це, в кінцевому підсумку, і відрізняє медіаграмотну людину 

від немедіаграмотної. 

Комп'ютерний світ, в тому числі і ігровий, відкриває сучасному молодому 

поколінню широкі можливості. По-перше, він є важливим джерелом інформації: 

дитина може знайти і прочитати практично будь-яку потрібну йому книгу. По-

друге, за допомогою комп'ютера сучасні діти компенсують дефіцит спілкування, в 

тому числі - і з дорослими. Вони активно знайомляться в Інтернеті, переписуються 

з віртуальними друзями. По-третє, комп'ютер - це захоплююча форма відпочинку і 

розваги. Комп'ютерні ігри, прослуховування компакт-дисків, перегляд кінофільмів, 

спілкування в соціальних мережах тощо – все це цілком доступно для будь-якого 

школяра. По-четверте, комп'ютерна техніка може бути використана як засіб 

навчання. Це і дистанційне навчання, і вивчення наукових даних, довідників, 

географічних карт, і таке знайоме практично кожному учневі «скачування» 

рефератів. 

Доступність практично будь-якої інформації, новизна, великі розважальні 

можливості, наближеність віртуальної реальності до життєвих умов по емоційності 

і естетичним канонам і т.д. пояснюють незмінну популярність медіаканалів, і 

особливо - комп'ютерних ігор. 

 

 
https://www.a-betka.in.ua/2015/10/internet-zalezhnist.html 

 

Єдино визначеної класифікації жанрів відеоігор не існує, проте в більшості 

класифікацій виділяються основні: 

 Пригодницькі — де дія відбувається в рамках визначеної історії та 

передбачає детальне дослідження ігрового світу. Пригодницькі ігри менш 

https://www.a-betka.in.ua/2015/10/internet-zalezhnist.html
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покладаються на візуальні образи і більшою мірою на переживання сюжету. 

Нерідко передбачають вирішення головоломок. 

 Екшн — ігри, де гравцеві слід в більшості покладатися на швидкість реакції. 

Дія гри, як правило, зосереджена на різного роду боях, в ході якої гравець повинен 

вчасно виконувати потрібні дії. Небойові завдання можуть включати в себе 

уникнення пасток, проходження місць за визначений час і т. д. 

 Гоночні — цей жанр включає в себе всі ігри, в яких участь у перегонах 

різного роду є основою ігрового процесу. Зазвичай гоночні ігри використовують 

автомобілі та інші транспортні засоби. 

 Рольові — рольові відеоігри походять від настільних рольових ігор, звідки 

взяли ігрову механіку. Гравець «грає роль», певного персонажа, який з часом і в 

міру виконання поставлених завдань розвивається. 

 Стратегічні — в широкому сенсі стратегічним відеоіграми є ті, де запорукою 

перемоги є розв'язання проблем шляхом попереднього обдумування та планування. 

У більш вузькому, стратегічні ігри відтворюють збройні конфлікти, де гравець 

керує арміями чи країнами, що вимагає стратегічного мислення. 

 Симулятори — різною мірою реалістично відтворюють якийсь з аспектів 

реального життя. Наприклад, існують симулятори побачень чи управління літаком. 

 Навчальні — служать для навчання гравця в якійсь області. Зазвичай 

призначені для дітей, проте існують і навчальні ігри для дорослих. 

 Спортивні — ігри, які відтворюють реальні (футбол, хокей) чи вигадані 

(квідич) види спорту. 

Також відеоігри розрізняються за тематикою: фентезійні, детективні, жахи 

тощо. За перспективою: від першої особи, від третьої особи, ізометричні, з видом з 

боку/з верху. 

Причини популярності комп'ютерних ігор: 

• Спосіб реалізації інфантильної поведінки (позачовість, залежність від іншої 

думки).  

• Небажання ставати дорослим, довга соціалізація, прагнення безпеки. 

• Схожість комп'ютерних ігор з уявою, що відіграють роль дитячої гри. 

• Можливість задовольнити творчі здібності та спілкування. Відсутність 

можливості дітьми керувати своєю реальним життям.  

• Потреба в нових знаннях, нових зразках поведінки. 

• Відсутність досвіду управління своїм власним життям. 

 

Щодо ігор існує безліч різноманітних як негативних стереотипів (їх 

більшість), так і позитивних. Розповсюдженими думками щодо ігор є наступні: 

1. Позитивні. Розвивають координацію та зосередженість, кмітливість, 

логічне мислення,  швидкість прийняття рішень. 

2. Негативні. Підвищують агресивність, знижують поріг чутливості до 

вбивства, формують залежність, сприяють відстороненню від суспільного життя, 

викликають депресію і відчуття одинокості, знижують здатність до 

співпереживання, призводять до погіршення комунікативних навичок, 

консервують розвиток мови 
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Значна кількість цих передсудів не завжди підтверджується науковими 

дослідженнями. Так, комп'ютерні ігри не мають безпосередньо негативного впливу 

на когнітивні установки підлітків. Ігри впливають на розсудливість, більший 

інтерес до себе, гнучкістю установок, покращення логічного мислення, соціальну 

адаптацію. Підвищення агресивності підлітків не завжди залежить від 

комп'ютерних ігор, а швидше залежать від психічних якостей та схильності 

підлітків. Ігри з агресивним змістом здатні стимулювати агресивність у дітей, але 

тільки молодшого шкільного віку (6-9 років). Тому школярам (7-8 років) можна 

збільшити час, який вони проводять за комп’ютерними іграми до 30-40 хвилин в 

день, а хлопцям з 9-11 років можна проводити за комп`ютером не більше півтора 

години в день (природно, з перервами). 

Велике значення у формуванні ставлення дітей до ігор мають відіграти батьки. 

Pulse Opinion Research за підтримки центру Rasmussen Reports проводило 

опитування серед батьків щодо комп’ютерних ігор в США у 2010 р. Ось деякі 

висновки. 54% жителів США впевнені, що жорстокі ігри провокують жорстокість в 

реальному світі. 32% вважають, що прямої залежності немає. 14% американців  ще 

не визначилися з цим. 69% стурбовані сценами насильства в іграх. 65% вважають, 

що у влади має бути механізм контролю за змістом ігор. Але 71% упевнені, що 

питати треба з батьків за доступ дітей до таких ігор. Як бачимо, на батьків 

покладається відповідальність за формування ставлення дітей до ігор. 

 

 
 

http://andryhinatanya.esy.es/yroku/3klas/6a/data/img0.jpg 
 

Ще одним фактором, який дуже турбує батьків – це комп’ютерна (ігрова) 

залежність. Як розпізнати залежність? Існує декілька критеріїв, за якими батьки 

можуть визначити чи залежна її дитина.  

1. Поява почуття радості, ейфорії при контакті з комп'ютером або ігровою 

приставкою, а також в передчутті контакту; 

2. Відсутність контролю за часом взаємодії з комп'ютером або ігровою 

приставкою, втрата відчуття часу; 

3. Бажання постійно збільшувати час взаємодії з комп'ютером або 

ігровою приставкою; 

http://andryhinatanya.esy.es/yroku/3klas/6a/data/img0.jpg
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4. Поява почуття роздратування, гнівливості або пригнічення, порожнечі, 

депресії при відсутності контакту з комп'ютером чи ігровою приставкою; 

5. Використання комп'ютера, ігрової приставки для зняття внутрішньої 

напруги, тривоги, депресії, тобто взагалі для поліпшення настрою; 

6. Поява проблем у взаєминах з батьками, в школі. 

7. Зміни в інших видах поведінки (поява байдужості до того, що раніше 

хвилювало, недбалість у виконанні справ тощо). 

Не завжди наявність критеріїв призводить до появи такої залежності. Батькам 

варто пам’ятати, що якщо 3 фактори наведені нижче існують разом, то це значить, 

що у її дитини існує цей вид залежності. Ось ці фактори. 

• Захоплення комп'ютерними іграми дійсно заважає вашій дитині спілкуватися 

і вчитися; 

•  Відірвана від гри, дитина тривожиться, не знаходить собі місця, не знає чим 

зайнятися; 

•  Захоплення триває довго, набагато довше, ніж час проходження одного, двох 

етапів улюблених ігор.  

 
https://yt3.ggpht.com/-mHv0X_lh-8Q/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/QdJQHoluCNw/s900-c-k-

no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg 

 

Дослідники вважають, що яким би негативним не був вплив телебачення на 

дітей, його можна послабити і спрямувати в позитивне русло, якщо поговорити на 

цю тему в сім’ї. Розмова може бути про обман у рекламних кліпах, про 

стереотипне зображення окремих груп, про аморальні цінності, надлишок сцен 

сексу і насильства.  

Батьки можуть спитати в дитини , чи подобається їй передача і чому, – таким 

чином вони краще зрозуміють , які уявлення складаються в їхніх дітей. Корисною 

буде реакція самих батьків на ту чи іншу телепередачу , що може збалансувати 

перекручену реальність телебачення. Наприклад, батьки можуть виказати свої 

https://yt3.ggpht.com/-mHv0X_lh-8Q/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/QdJQHoluCNw/s900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg
https://yt3.ggpht.com/-mHv0X_lh-8Q/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/QdJQHoluCNw/s900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg
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побоювання, побачивши сцену насилля, і поділитися з дитиною спогадами про 

своє дитинство, коли вони самі відчували страх , спостерігаючи по телевізору щось 

подібне. 

Згідно з дослідженнями , перегляд передач, особливо коли до нього ставилися 

як до важливої частини сімейного життя , значно полегшував спілкування в сім’ї 

(передусім це стосується взаємодії з дітьми віком близько 11 років). Сімейні 

обговорення допомагають дітям освоїти інформацію, що їх тривожить, яка їм 

незрозуміла без ―перекладу‖ батьків.  

Беручи участь у дискусії під час перегляду теленовин, діти дізнаються про 

події у світі. Телебачення можна використовувати як каталізатор діалогу на різні 

теми в колі сім’ї.  

Телебачення не обов’язково має, як вважає дехто, ізолювати членів сім’ї одне 

від одного. Навпаки, спільна медіаподія може об’єднати всю родину і дати привід 

поговорити й на інші теми .  Такий підхід може допомогти членам сім’ї довідатися 

про реакцію одне одного на ті чи інші теми й ситуації, а дискусія – стати стимулом 

для когнітивного, емоційного та особистісного зростання.  

Багато досліджень присвячено впливові сцен насильства на психіку дитини , 

що дало змогу запропонувати заходи щодо зменшення цього впливу. Сприяючи 

впровадженню медіаосвіти в колі сім’ї, американські дослідники пропонують 

батькам:  

1) не залишати поза увагою всі потенційні можливості негативного впливу 

телеперегляду;   

2) ураховувати контекст сцен із застосуванням сили , приймаючи рішення 

щодо того, чи можна дивитися це дітям;  

3) завжди брати до уваги рівень розвитку конкретної дитини;     

4) зважати на те , що програми різних жанрів становлять різні ступені ризику 

для дітей;   

5) дивитися телевізор разом з дітьми й обговорювати з ними побачене. 

 

 
http://pskype.ru/wp-content/uploads/2017/01/famil.jpg 

http://pskype.ru/wp-content/uploads/2017/01/famil.jpg


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 44’2019 

22 

Тоді ―батьки зможуть допомогти дитині зрозуміти, що насильство в реальному 

світі може призводити до більш серйозних травм і мати ще гірші наслідки, ніж ті, 

що показують по телевізору. Батьки також можуть допомогти дітям довідатись, що 

в суспільстві існують стратегії для вирішення проблем без застосування фізичної 

сили ‖.  

Американський медіа педагог Е. Томан наголошує на певних правилах 

медіаповедінки, дотримання яких дає змогу подолати негативний вплив сцен 

насильства. Більшість із цих правил можна застосувати в родині, наприклад: 

обмеження часу, який діти проводять за переглядом сцен насильства; навчати дітей 

розрізняти реальність і вимисел; вивчення альтернативних варіантів вирішення між 

особових конфліктів тощо. 

Наведемо ще такі рекомендації для батьків, як контроль контактів дітей з 

медіатекстами різних видів жанрів (з урахуванням можливостей негативного 

впливу на неповнолітніх сцен екранного насильства ); спільне з дітьми 

ознайомлення з медіатекстами та їх подальше обговорення. Крім того, можливості 

медіаосвіти, екранних мистецтв , інтернету, комп’ютерної анімації , інтерактивної 

гри потрібно активно використовувати для розвитку творчих і комунікативних 

здібностей дітей, їх критичного мислення (у тому числі щодо медіатекстів), 

естетичного сприймання і смаку 

Дитина не в змозі самостійно одразу розібратися у всьому потоці 

медіаінформації, навчитися критично мислити стосовно медіатекстів.  

Доктор психологічних наук Л.А. Найдьонова охарактеризувала психологічний 

зміст вікових особливостей сприймання медіатекстів. Наведемо повністю без змін 

деякі характеристики стосовно молодших школярів наведені дослідницею. 

 

Межа 6-7 років  
Розрізнення реальності і фантазії. Діти починають визнавати анімаційні 

фільми/мультфільми як нереальні близько 6 років. До семи років діти зазвичай іще 

не здатні розрізнити адекватно фантазію та реальність у медіа. Адже вони і без 

медіавпливу живуть у цей час ніби у двох світах: зовнішньому матеріальному і 

внутрішньому психологічному світі власних фантазій, межа між якими досить 

нестійка, переривається і часом зсувається.  

Більшість звичних і значимих речей, які оточують дитину, можуть бути в її 

фантазіях об’єктами багатьох подій. У дитини наче з’являється свій внутрішній 

екран, на якому за її бажанням з’являється будь-який образ, який опиняється в 

інколи драматичній ситуації, та ще й так швидко, на відміну від звичайного плину 

часу. Фантазії дають дитині відчуття власної сили, що контрастує із реальністю 

фізичного світу, де речі іще не підкоряються її волі неумілої. Якщо не розвивати 

контакт дитини із реальним світом у цьому віці, не підтримувати її самооцінку, є 

велика спокуса втекти у світ фантазії, де все легко виходить. І в цьому світі 

фантазій дитина може затриматись надовго.  

Самоусвідомлення власних переживань. Оскільки у дитини ще не достатньо 

розвинене самоусвідомлення їй важко розрізнити, що є реальністю, а що – 

власними переживаннями і фантазіями з приводу якогось предмета. Дитина, як ми 
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вже зазначали, живе удвох світах – реальному світі повсякденності, в якому 

оберігають її дорослі, і накладеному на буденність невидимому іншим людям 

фантазійному світі. Ці перетворення миттєві, дитині часто непідвладні. Дорослі 

своєю присутністю утримують дитину в матеріальному світі, близькість батьків 

здається кращим укриттям, ніж будь-які стіни і замки. Адже навіть непомітна 

пляма на стіні, коли батьки заснули чи відлучились, може перетворитись на отвір із 

якого вилізе рука і… (типовий сценарій жахів із дитячого фольклору).  

Якщо дитині до 6-7 років важко розрізняти реальність і свої враження про неї, 

то вона також не може визначитись, що є видумкою і що реальністю в медіатексті.  

Висока візуальна чутливість. Діти у віці до семи років є візуально 

зорієнтованими. Їх можуть злякати окремі зображення: образи гротескних істот із 

жанру фентезі чи тварин, які погрозливо поводяться, або які міняють форму. Ці 

персонажі дуже нагадують страшні фантазії, легко переміщаються у таємний 

дитячий «паралельний світ». Здатні сильно вразити малу дитину також зображення 

тварин та дітей, що піддаються фізичній загрозі або насильству.  

Після шести-семи років досвід дитини стає достатнім для того, щоб розрізнити 

реальний світ від фантазій, оволодіти своїми фантазіями, щоб утримуватись у 

реальності і без присутності дорослого. Саме цим механізмом дитина може 

користуватись і для опанування враженнями з екрана телевізора чи монітора. 

Проте самостійне визначення ступеню реалістичності зображених медіаподій – це 

завдання, у якому дитина буде продовжувати вправлятись і у значно старшому віці.  

Контекст медіаосвіти. Головний напрям медіаосвіти у віці 6-8 років: 

розвиток когнітивних (здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої 

інформації) механізмів управління світом власної фантазії, усвідомлення своїх 

переживань, навчання способів і прийомів самозбереження від продукції, що може 

давати надмірні враження. Важливо навчити дитину конструктивно відстоювати 

свої власні медіауподобання в спілкуванні з однолітками, впроваджувати в групі 

дітей норми поваги до індивідуальних медіапрактик.  

 

Межа 9 років  
Штучність медіареальності. Близько 9 років діти набувають розуміння 

штучної природи всіх медіа продуктів, уміють розрізнити фантастику (фентезі, 

вигадку) від реальності, зрозуміти і розвести реальність актора і його героя, 

розуміють «несправжність» медіаподій. Проте дистанціюватись від найбільш 

реалістичних вигаданих медіапродуктів дитині буде важко принаймні до 12 років.  

Розуміння мотивів дій і наслідків. Здатність співчувати іншим людям є 

суттєвим моментом, який змінює результати впливу медіа на дитину. До дев'яти 

років (приблизно), діти менше здатні поставити себе на місце іншого. Це значно 

ускладнює розуміння мотиву, який лежить в основі дії актора – чому він вчинив 

саме так у тій чи іншій ситуації. Діти молодші 9 років не можуть також без 

сторонньої допомоги визначити наслідки поведінки, зображеної в медіа, навіть, 

якщо вони очевидні. Саме тому дев’ятирічні можуть позитивно оцінювати 

поведінку, яку бачать у медіапродукції, навіть якщо вона не є такою.  
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Самоконтроль спокуси наслідування. Діти віком до дев'яти років також часто 

мають менш розвинений самоконтроль, ніж діти старшого віку. Це означає, що 

вони можуть легше піддаватися спокусі наслідувати поведінку, яку бачать у медіа 

продукції.  

У багатьох дослідженнях було показано, що діти у віці від дев'яти років і 

старше, значно критичніші до реклами, фільмів з насиллям та інших медіатекстів, 

ніж діти віком 8 років та менше. З десятирічного віку, дітям переважно починає 

подобатися дивитись медіапродукти, призначені для дорослих.  

Контекст медіаосвіти. Вік 9-12 років є емоційно чутливим (сенситивним) 

для формування волі і організованості рис характеру. Якщо не формувати механізм 

вольової звички в цей період, людина може потім все життя формувати і 

формувати свою волю. Тому головним напрямом медіаосвіти в цей віковий період 

є поступова передача самоорганізації і контролю за споживанням медіа із рук 

батьків до самої дитини, формування віри в свою здатність і бажання долати 

спокуси, регулювати своє життя» [4]. 

 
https://crescabrasil.wordpress.com/category/noticias/page/4/ 

 
 

Навички, необхідні для ефективного використання медіа, не набуваються в 

достатній мірі тільки в процесі навчання і не передаються за спадком дітям від їх 

батьків, яким часто виявляється важче вийти на рівень швидко розвиваючих 

технологій. У рішенні задач розвитку медіаграмотності можуть брати участь 

різноманітні організації. Але насамперед батьки відіграють у молодших школярів 

головну роль. 

Пропонований перелік навичок медіаобізнаності молодших школярів, 

розроблений на основі рекомендацій Європейської комісії «A European approach to 

media literacy in the digital environment (2007)» польськими фахівцями визначає, 

чого дитина може (але не обов'язково повинна) досягти до 4 класу, демонструє 

батькам потенціал дитини на певній стадії її розвитку. 

 

 

https://crescabrasil.wordpress.com/category/noticias/page/4/
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I. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ молодшими школярами 

Джерела інформації 

 Знають, які джерела інформації є найважливішими з урахуванням їх віку та 

рівня освіти, і знають, як їх використовувати, наприклад, використовують 

друковані та електронні енциклопедії та словники для дітей. 

 Знають, як користуватися шкільною бібліотекою за інструкціями вчителя, 

бібліотекаря, наприклад, вибирають літературу на основі рекомендацій вчителя. 

 Знають, що інформація з різних джерел може відрізнятися. 

 

Пошук інформації 

 Знають, що «комп'ютерна» мова відрізняється від розмовної, що комп'ютер 

виконує те, що ти задумав, тому потрібно навчитися віддавати йому необхідні 

команди. 

 Знають, як використовувати основні методи пошуку в традиційних та 

електронних джерелах. 

 Знають, як використовувати прості особисті записи і рубрики, вводити прості 

запити в пошукові системи і енциклопедії, наприклад, шукають інформацію в 

Інтернеті. 

 Розуміють, що вміння знаходити інформацію є дуже корисним в житті, 

наприклад, для прийняття різних рішень на основі знайденої інформації. 

Критичний підхід до інформації 

 Знають, що інформація може бути неправильною, неповною, неточною. 

 Знають, як відрізнити справжні і несправжні відомості, керуючись своєю 

інтуїцією 

 

II. ВІДНОСИНИ у медійному середовищі 

Образ  

 Визначають відмінності між власною особистістю, здібностями, вміннями та 

характеристиками медіа (комп'ютерного) персонажа, наприклад, граючи в 

комп'ютерні ігри, знають, що після закінчення гри у них не буде трьох «життів», як 

у персонажа. 

Спілкування 

 Використовують різні види передачі інформації (офіційної та неофіційної), 

наприклад, усвідомлюють, що спілкуються з однокласниками і вчителем за 

допомогою різних каналів і різними способами. 

 Знають основні види передачі повідомлень і їх функції (зображення, звук, 

слово), наприклад, можуть співставити музичний елемент з відповідним 

малюнком. 

Середовище  

 Знають, що представлений в ЗМІ світ не є точно таким же, як справжній, 

наприклад, усвідомлюють, що не все, що можливо в медіа, можливо в реальності. 

 Знають, що завдяки медіа можна досліджувати світ. 

 Використовують різні джерела і канали інформації, для її пошуку. 
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III. МОВА МЕДІА 

Мовна природа медіа 

 Знають, що візуальна комунікація навіть з реально існуючим персонажем 

відрізняється від спілкування в реальності, наприклад, люди, побачені по 

телевізору, в фільмах або на моніторі комп'ютера, в реальному житті можуть бути 

зовсім іншими. 

 Уміють розрізняти повсякденний мову, якою спілкуються зі своїми батьками 

і ровесниками, і мову медіа, наприклад, розрізняють мову мультфільмів, 

спортивних трансляцій і розмовну мову тощо. 

 Знають різні форми аудіо- і аудіовізуальних повідомлень, їх відмінності та 

відмінності між способами їх передачі. 

 

 

Функції медіаповідомлень 

 Чи знайомі з поняттям реклами і здатні визначити її форми в навколишньому 

середовищі, наприклад, здатні розпізнати і порівняти рекламу, розміщену на 

вулиці, в газетах, по телебаченню і в мережі Інтернет. 

 Здатні розрізняти медіаповідомлення, що викликають різні емоції, такі як 

страх, смуток, радість. 

Культура спілкування за допомогою медіа 

 Здатні оцінити медіаповідомлення з точки зору естетики і обґрунтувати свою 

думку, наприклад, можуть сказати, що у фільмі цікаві спецефекти, але поганий 

сценарій, пояснити, чому головний герой гідний захоплення. 

 Знають як використовуються символи в медіа повідомленнях. 

 

IV. ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ 

Створення 

 Здатні підготувати за допомогою елементарного обладнання: картинку, запис 

власного голосу та інших звуків, здатні за допомогою відповідних програм 

записати відеоролик, намалювати простий малюнок, написати короткий текст. 

 Здатні спільно з однокласниками за допомогою одного виду 

медіаповідомлень створити просту презентацію, наприклад, серію фотографій, 

малюнків або відеороликів. 

Обробка 

 Розуміють, як на базовому рівні за допомогою найпростіших програм 

обробляти доступний медіаконтент (фотографії, графічні зображення, відео, звук). 

 Знають, що аналоговий контент можна перетворити в цифровий. 

Презентація 

 Знають, як за допомогою мультимедійних пристроїв (наприклад, комп'ютер з 

мультимедійним проектором) представитити медіаконтент, підготовлений 

самостійно або в групі. 
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V. ЕТИКА І ЦІННОСТІ В МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Комунікація і медіа як предмет етичного аналізу 

 Знають, що дилема добра і зла, неправди і правди також існує в масмедіа, 

наприклад, знають, що по телебаченню можна почути неправдиву інформацію або 

що деякі ігри можуть бути поганими. 

 Знають, що існують певні правила використання і спілкування з допомогою 

медіазасобів та що необхідно дотримуватися цих правил. 

 Знають, як визначити етичні ризики, пов'язані з використанням медіазасобів, 

наприклад, можуть описати проблему брехні в телевізійній рекламі. 

Етичні проблеми в утриманні масової інформації та комунікації 

 Розуміють необхідність дотримання обмежень на доступ до медіаконтенту, 

які існують для їх власної безпеки, наприклад, заборона на перегляд певних 

телепрограм. 

Етичні проблеми в спілкуванні через засоби масової інформації 

 Знають, що мають право на анонімність і конфіденційність, наприклад, 

знають, що можуть заборонити фотозйомку, що здійснюється незнайомцем. 

 Розуміють, що спілкування через медіа як і раніше залишається спілкуванням 

між людьми, наприклад, розуміють, що по той бік екрану знаходиться інша 

людина, яку слід поважати. 

 Розуміють, що спілкування через засоби масової інформації не може бути 

достатньою альтернативному міжособистісному спілкуванню, наприклад, 

розуміють недоліки дружби онлайн. 

Правові норми в засобах масової інформації та комунікації 

 Розуміють обов'язковість дотримання законів у медіасфері та комунікації, 

наприклад, можуть пояснити, чому крадіжка в Інтернеті рівнозначна крадіжці 

товару зі звичайного магазину. 

 

VI. БЕЗПЕКА В МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Захист особистої інформації і репутації 

 Знають, що не можна ділитися особистою інформацією з незнайомими 

людьми; при наявності сумнівів звертаються до батьків або опікунів. 

 Здатні протистояти публікації своєї роботи або використання свого 

зображення іншою людиною (дитиною або дорослим), наприклад, перегляду 

відеофільму зі своєю участю. 

Анонімність 

 Знають про поняття «анонімності». 

 Знають, що будь-хто має право на анонімність і не зобов'язаний розкривати 

своє справжнє ім'я, наприклад, під час підписання малюнка можуть 

використовувати псевдонім. 

Безпека спілкування, роботи і угод 

 Здатні вибирати необхідний контент, наприклад, можуть вимкнути телевізор, 

включити інший фільм, перегорнути сторінку. 
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VII. ПРАВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ І МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Види, джерела та юридичні процедури в контексті медіа 

 Знають загальні правила спілкування. 

 Знають, що закон також застосовується до спілкування з іншими людьми і 

його порушенням може бути покарання. 

Засоби масової інформації та права людини, громадянина і дитини 

 Знають, як висловлювати незгоду на порушення правил комунікації. 

 Знають, що кожна людина має право на доступ до інформації. 

Виняткові права і інтелектуальні монополії 

 Знають, що є як авторами, так і користувачами інформації, наприклад, коли 

малюють після перегляду мультфільму. 

 Знають, що автор приймає рішення про публікацію роботи, наприклад, 

можуть самі вирішувати, коли малюнок закінчено і коли показати його 

однокласникам. 

 Знають, що таке плагіат. 

 Знають, що таке цитата. 

 Знають, як дати вказівку на цитату в своїх виступах і у виступах інших 

людей. 

Закон про ЗМІ і громадські медіа 

 Знають, що в медіа є відповідальні, наприклад, редактори, що несуть 

відповідальність за зміст. 

 Здатні розпізнавати ознаки, які говорять про те, що конкретна програма 

призначена для дітей. 

Права людей з обмеженими можливостями 

 Знають, що люди з обмеженими можливостями мають рівні права на 

самовираження в медіа. 

 Можуть привести приклад бар'єрів для доступу до освітнього, 

інформаційного та культурного контенту. 

 Можуть привести приклади спеціальних умов для людей з обмеженими 

можливостями, наприклад, знають, що можна збільшити розмір букв, щоб їх 

простіше було прочитати, а також можна додати субтитри до фільму. 

 

VIII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ МЕДІА 

Медійний ринок 

 Знають, що медіа спільно з користувачами формують медійний ринок. 

 Можуть назвати традиційні види медіа: газети, радіо, телебачення. 

 Знають і розуміють, що Інтернет – це новий вид медіа (нові медіа). 

Інформація як економічне благо 

 Знають, що інформацію можна передавати за допомогою медіа як прямо, так 

і опосередковано (преса або електронні медіа). 

 Знають, що на мові медіа нова інформація часто називається «новинами». 
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 Мають поняття про політичну рекламу; знають, що повідомлення можуть 

бути не тільки інформативними. 

Фінансування медіа 

 Знають, що існують медіа з безкоштовними базовими функціями, але 

додатковий функціонал коштує грошей. 

 Знають, що неповнолітні особи не можуть здійснювати транзакції в 

Інтернеті. 

 
http://consiliumeducation.com/itm/wp-

content/uploads/sites/4/2016/06/Children_at_school_8720604364-1014x586.jpg 

 

У 1996 році американський медіапедагог Дебора Леверанз (D.Leveranz) 

систематизувала вимоги до знань і вмінь, які пред'являються до учнів шкіл різних 

штатів США в процесі медіаосвіти. 

Ось основні з них: 

- учні повинні мати доступ до друкованих, візуальних і електронних медіа з 

різними цілями; 

- учні повинні володіти термінологією медіаосвіти; 

- учні повинні розуміти, що все медіатекстів містять «повідомлення» 

("messages"); 

- учні повинні вміти «декодувати» й аналізувати (за допомогою так званого 

«критичного аналізу») медіатекстів в історичному, соціальному і культурному 

контексті, розуміючи при цьому відносини між аудиторією, медіатекстом і 

навколишньою дійсністю; 

- на основі отриманих знань учні повинні мати можливість створювати власні 

медіатексти різного характеру, обговорювати свої медіа, як і медіатекстів, створені 

іншими людьми; 

При цьому цілі контакту аудиторії з медіа диференційовані за віком учнів 

наступним чином: 

А. Доступ до медіа (включаючи термінологію). 

http://consiliumeducation.com/itm/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/Children_at_school_8720604364-1014x586.jpg
http://consiliumeducation.com/itm/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/Children_at_school_8720604364-1014x586.jpg
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Б. Аспект аналізу медіатекстів 

В. Оцінка медіатекстів (критична оцінка медіатекстів в історичному, 

соціальному і культурному контексті, включаючи розуміння відносин між 

аудиторією, медіатекстом і навколишньою дійсністю). 

Г. медіапродукція (використання учнями знань про різні види медіа для 

вирішення тих чи інших проблем, спілкування і створення власних медіатекстів). 

З впевненістю можна сказати, що даний перелік підійде і до української 

медіаосвіти батьків. Наведемо вимоги до українських учнів початкових класів, які 

мають знати їх батьки. 

 

Молодший шкільний вік  

Аспект доступу до медіа 

1. Оцінка мови медіатекстів і деяких їх форм і жанрів (новини, анімація, 

реклама, драма тощо)  

2. Знання термінології найважливіших частин медіаобладнання (камера, 

проектор, комп'ютер, слайд тощо), уміння виконувати основні операції на цьому 

обладнанні  

3. Уміння розрізняти частини медіатексту (наприклад, кадри)  

4. Знання основних медіапрофесій (журналіст, режисер, оператор тощо)  

 

Аспект оцінки медіатекстів  

1. Розуміння різниці між реальною подією та її відображенням у медіатексті  

2. Постановка запитань про зміст медіатексту на основі своїх знань і 

життєвого досвіду  

3. Опис деяких деталей медіатексту й того, як вони роблять цей текст більш 

цікавим  

4. Дослідження шляхів, якими медіа може впливати на особистість  

5. Висловлення під час дискусії про медіапродукцію  

6. Уважне та критичне «читання» медіатекстів, призначених для розваги, 

розуміння їх основних ідей, змісту  

7. Дослідження впливу медіа на оточення учнів (родина, дім, школа)  

8. Визначення того, для якої аудиторії призначений той чи інший медіатекст  

 

Аспект аналізу медіатекстів 

1. Порівняння стосовно медіапродукції  

2. Ідентифікація й опис різних стереотипів у медіатексті (наприклад, герой, 

лиходій і т. Д.)  

3. Розуміння різниці між видами медіа (преса, тв, кіно тощо)  

4. Аналіз того, як словесні й візуальні символи утворять якесь значення 

(наприклад, роль знаків у рекламі)  

5. Знання різних типів реклами в різноманітних формах і видах медіатекстів  

6. Розгляд типів сюжетів, використаних у рекламі, новинах, документальних 

та ігрових медіатекстах  
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7. Розуміння й пояснення зав'язків, розвитку дії та розв'язки сюжету в медіа 

тексті 

 

Аспект оцінки медіатекстів  

1. Розуміння різниці між реальною подією та її відображенням у медіатексті  

2. Постановка запитань про зміст медіатексту на основі своїх знань і 

життєвого досвіду  

3. Опис деяких деталей медіатексту й того, як вони роблять цей текст більш 

цікавим  

4. Дослідження шляхів, якими медіа може впливати на особистість  

5. Уважне та критичне «читання» медіатекстів, розуміння їх основних ідей, 

змісту  

6. Дослідження впливу медіа на оточення учнів (родина, дім, школа)  

7. Визначення того, для якої аудиторії призначений той чи інший медіатекст  

 

Аспект медіапродукції 

1. Вибір необхідних засобів та форм медіа (наприклад, фотографії, малюнки, 

журнальні ілюстрації) та створення медіаісторії на просту тему  

2. Визначення та створення короткого плану сюжету або візуального тексту 

(фотографія, відео, комікс, комп'ютерна графіка тощо)  

3. Виконання та презентація свого медіапроекту  

 

Діти в початковій школі отримують все більше і більше можливостей і 

самостійності визначаючи потреби в сфері медіа: вони вибирають свої власні ігри, 

телепередачі, відео на YouTube тощо. За дослідженнями наведеними на сайті 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamantу у 2015 році діти від 7-8 років 

використовували смартфон 15 хвилин в день, це в два з половиною рази довше, ніж 

в 2012 році: тоді це було 6 хвилин. Вони також використовують медіа все більше і 

більше з однокласниками, і, отже, все менше і менше з батьками. В середньому 

діти від 6 до 10 років проводять в світі медіа не менше 2 годин протягом дня. 

Четверо з десяти батьків дозволяють своїй дитині до свого другого дня народження 

знайомитись зі смартфоном. 88 відсотків дітей у віці 4-13 років використовуються 

кожен день один або більше засобів медіа, таких як смартфон, планшет або 

телевізор. 

Медіа може приносити задоволення вашій дитині, яка може дізнатися 

набагато більше. У той же час важливо, щоб діти могли безпечно взаємодіяти з 

медіа. Не секрет, що у вирішенні багатьох питань виховання дітей нові медіа для 

батьків відіграють не останню роль. Більше 50% батьків постійно потребують 

практичних порад в сфері медіаосвіти, серед вчителів ця цифра не менша. Чим 

старша дитина тим більше батьків шукають відповіді на свої запитання щодо 

змісту, безпеки медіа, тривалості часу, які проводять їх діти в Інтернеті тощо. 31 % 

батькам 4-5 літніх дітей потрібна така порада, у порівнянні з 51 % батьків 12-13 

річних. Батьки голландських дітей, наприклад, отримують інформацію та 

рекомендації з допомогою сім'ї та друзів (67 %), і менш професіоналів (37 %). 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamantу
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Зрозуміло, що в Україні, за відсутності значної кількості медіаосвітян в школі, цей 

показник буде інший.  

 
http://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9767903/inx960x640.jpg 

 

Голландська система медіаосвіти для батьків є досить популярною і 

складається з п’яти розділів.  

1. Задоволення (Насолоджуйтеся можливостями, що пропонують медіа)  

2. Безпека (Уникайте як можна більше ризиків) 

3. Разом (Направляйте вашу дитину)  

4. Зміст (Знайте, які медіа підходять) 

5. Баланс (Знайте скільки часу проводити з медіа)  

 

1. Задоволення  

Основна увага в медіаосвіти все більше зміщується від контролю та 

обмеження використання медіа в сторону використання позитивних можливостей, 

що пропонують медіа – насолоджуватися, відпочивати, вчитися, підтримувати і 

створювати контакти. 

Майже всі батьки дозволяють власній дитині використовувати медіа, тому що 

це весело і тому, що вони можуть вчитися. 

95 % батьків не проти того, щоб цифрові носії використовувались для розваги 

своєї дитину, 72 % – за освітній аспект. 9 з 10 дітей щодня використовують 

цифрові засоби масової комунікації в їх вільний час. Заборонивши медіа ми не 

здобудемо, але втратимо значно більше.  

Соціальні контакти. 

Вони підтримуються за допомогою медіа та дозволяють дітям мати відносини 

один з одним. У додатках, іграх і соціальних медіа, вони зустрічаються, грають 

разом, вони вчаться 

http://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9767903/inx960x640.jpg
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разом і вчаться один в одного. Вони вчаться самовиражатися і 

експериментують з поданням себе. Смартфон стає для них справжній шлюзом до 

свого власного онлайн світ. 

Медіа також використовуються для підтримки і зміцнення контактів з членами 

сім'ї. З допомогою фейсбуку або скайпу можна зв'язатися з дідусями і бабусями, 

дядьками і тітками, рідними, навіть якщо вони живуть на іншому боці земної кулі. 

87 відсотків молодих людей використовували кілька паралельних програм: 

особливо для обміну миттєвих повідомлень, YouTube і соціальні мережі 

використовувалися поряд з іншими видами діяльності.  

Розвивати навички  

Крім споживання, діти виражають себе через додатки, веб-сайти, за 

допомогою ведення блогів, відеоблогів, і навіть знімати фільми. 

Це не тільки стимулює їх фантазію, але допомагає знайти свою власну 

ідентичність і сприяє їх впевненості в собі. Через медіа вони можуть дізнатися 

більше про своє хобі або інтереси. Наприклад, як грати на гітарі, як можна 

використовувати макіяж, а деякі танцювальні рухи ви можете зробити краще. 

Медіа можуть робити домашні завдання або шкільні завдання більш 

привабливим і легкими. Таким чином, нові медіа сприяють різним шляхам 

розвитку навичок, як в школі, так і за її межами. З допомогою медіа діти вивчають 

мову і збільшують свій словниковий запас, наприклад, спостерігаючи серіали і 

фільми, діти вивчають англійську мову. Багато ігор заохочують в отриманні 

інформації і допомагає удосконалювати координацію очей і рук. 

Таким чином, медіа дозволяє насолоджуйтесь створеними можливостями не 

тільки весело провести час, а й чомусь навчитись, бути творчим і використовувати 

медіа для взаємодії з іншими людьми і один з одним. 

 Нехай ваша дитина використовує медіа, щоб розслабитися і отримувати 

задоволення. 

 Використовує мережі, щоб залишатися в контакті один з одним, наприклад, 

Facebook, Skype і WhatsApp. 

 Заохочуйте дитину розвивати творчі, музичні та інші таланти, 

використовуючи різноманітні медіадодатки. 

 

2. Безпека 

Від молодшого шкільного віку, діти використовують медіа все частіше як 

самостійно так  і з однолітками, наприклад, для шкільних занять і ігор. Три чверті 

дітей між 9 і 12 роками вже має свій власний мобільний телефон. Переважна 

більшість (57 %) батьків з дітей у віці 8 і 12 років не знають точно, що їхня дитина 

робить в соціальних мережах.  

Для того, щоб повною мірою користуватися перевагами медіа, важливо знати 

ризики, щоб побачити їх більше якомога і спробувати уникнути. Інколи через медіа 

дитина бачить речі, які не підходить для її віку. Іноді вони мають справу з 

залякуванням або віртуальної крадіжкою. 

 

https://www.skype.com/nl/
https://www.whatsapp.com/download/
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Є п'ять ключових тем, від яких діти і молоді люди в Інтернеті можуть 

постраждати. 

1. Спілкування з невідомими (грумінг), інтернет зловживання 

2. Погрози, переслідування (кібербулінг, кіберхуліганство) 

3. Секстинг 

4. Шахрайство, крадіжки та віртуальні фінансові пастки 

5. Насильство  

 

1. Грумінг 

Слідкування за дітьми онлайн, домагання в сексуальних цілях. Діти вступають 

в контакт різними способами з людьми, яких вони не знають добре, наприклад, за 

допомогою функції чату в грі або через сайти соціальних мереж. Ризики не 

очевидні, коли грумер відправляє через Інтернет свій контакт дитині і завоював 

довіру, з подальшим наміром зустрітись. Одна третина голландських дітей 9-16 

років в чаті іноді розмовляють з невідомими. 6% з них говорять, що насправді мали 

подальшу зустріч. Близько 1 % випадків це пов'язано з грумінгом. Це тільки ті 

випадки, відомі поліції. В абсолютних це явище значно ширше. 27 відсотків 

батьків говорять, що їх  12-16-річні діти мають справу з грумінгом.  

2. Кібербулінг  
Кібербулінг – це залякування через інтернет або соціальні медіа. Це 

стосується відправки негативного повідомлення, інших глузувань розсилки 

фотографій або відео в Інтернеті. 

Але кібербулінг також може піти далі, таємно запозичуючи номер мобільного 

телефону і поширювати фото, зображення «жертви» або поставити номер телефону 

на «поганий» сайт і компрометувати дзвінками.  

Захищена анонімність кіберзалякування в режимі онлайн робить його не 

просто знущанням і додатковою загрозою. Майже 8 % молодих людей стикались з 

проблемою образ  в Інтернеті. 

Найбільш поширена форма кібербулінгу серед підлітків: розміщення 

образливих текстів чи поширення фотографій, відео і пліток. Батьки не завжди 

знають про це явище і часто забувають, обговорити це питання зі своєю дитиною 

3. Секстинг 

Секстинг – це поширення або обмін сексуально відвертими текстами, 

фотографіями та відео через Мобільний телефон або інтернет-додаткі, таких як 

Whatsapp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter тощо. Ганебність секстину в тому, 

що це несанкціоноване перенаправлення інтимного образ іншого без його згоди. 

Недавні дослідження показують, що секстинг дуже поширений серед молодих 

людей 16-17 років. Між тим, ці проблеми є найменше обговорюваними темами між 

батьками та молоддю: 93 відсотки батьків говорять про онлайн-використання медіа 

з їх дитиною (дітьми) і лише 65,1 % батьків говорять конкретно про секстинг. 

4. Шахрайство 
У віртуальному світі діти можуть мати справу з шахрайства та крадіжки: 15% 

дітей були пограбовані онлайн під час участі в іграх. Нові медіа постійно 

пропонують дітям взяти участь у чомусь або щось придбати. Подумайте про 
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рекламні ролики, банери та ігри комерційних компаній, які намагаються 

заманювати дітей їх на свій сайт. 

Приблизно один з двадцяти дітей коли-небудь бачив, здавалося б безкоштовні 

послуги, а після підписки на них знаходив що постачальник послуги не робіть те, 

що він обіцяв. 

Діти мають труднощі з розпізнаванням комерційного характеру повідомлень в 

нових медіа, не розуміють, як просуваються певні продукти. Вони не знають про 

різні способи використання їх особистих даних з боку рекламодавців. Важливо, 

щоб діти були обізнані про наміри, торгівлю і рекламу і навчилися справлятися з 

нею свідомо. 

5. Насильство 
Через медіа діти стикаються з насильством різними способами і вони можуть 

стати емоційно враженими і шокованими цим. Це особливо актуально для дітей 

молодшого віку, тому що вони не завжди можуть відчути різницю між фактом і 

вимислом, і можуть думати, що насильство може трапитися з ними. 

Коли маєш справу з насильством, батьки головний приклад: коли вони менш 

терпимі до насильства, їх діти теж. І навпаки: дорослі, які позитивно ставляться до 

насильства, пропагують агресію у своїй дитині. Обговорення того, що діти бачать, 

є важливим. Якщо це художній фільм, це допомагає підкреслити, що це насправді 

не для дітей, наприклад, від 6 до 9 років, щоб звільнити себе від цього. Агресивна 

поведінка зменшується.  

Таким чином, запобігання ризиків починається з вашої оселі, з того моменту 

як дитина стикається з медіа. Медіаосвіта стає визначальною у виробленні 

пояснень і домовленостей щодо загроз, які можуть нести медіа. Батьки і діти мають 

спільно знайти інструменти, які можна використати для уникнення цих загроз. 

Коли діти маленькі, батьки можуть впевнитись у її безпеці постійно 

спостерігаючи та встановивши відповідні фільтри. Також батьки можуть 

домовитися з дитиною, що історія браузера надає можливість  відслідковувати її 

онлайн-поведінку. 

Маленькі діти часто використовують телефон або планшет від своїх батьків. 

Важливо завжди пам’ятати про те, що встановлено на ньому.  

Регулярно говоріть про те, що вони бачать в Інтернеті і неприємні речі вони 

відчували. 

Коли мова заходить про онлайн ризики, ви, як батьки, є зразком для 

наслідування, і дуже важливо, що у вас були знання і інформація для підтримки 

вашої дитини. Коли діти підтримують своїх батьків і відчувають, що їх також 

розуміють, як вони взаємодіють з медіа, ця спільна робота призведе до зниження 

ризику. Зробивши відповідні заходи разом, ви можете уникнути багатьох 

неприємностей. Домовленість про безпечну онлайн-поведінку буде прикладом 

безпеки особистих даних і фотографій, а також вибору в прийнятті друзі. Для дітей 

молодшого віку, ви можете також використовувати параметри безпеки і інтернет-

фільтри. Це допомагає, спостерігати і знати, що вони роблять, обов’язково 

пояснювати і говорити про це разом. Ви можете втрутитися, як тільки щось буде 
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загрожувати. Нехай ваша дитина знає, що він/вона може зробити у випадку 

загрози. 

 Безпечне використання медіа починається з усвідомлення ризиків, які вони 

можуть нести. 

 Зробити чіткі домовленості між собою. Наприклад, можна вибрати разом, які 

фільми та ігри ви будете дивитись і грати і обговорити, як слід поводитися в 

Інтернеті. 

 Втручатися, якщо щось піде не так і в разі необхідності проконсультуватися з 

професіоналами. 

 

3. Разом 

Керівництво батьків дітьми до 10 років у набутті медіаграмотності 

залишається важливим і досить великим. Молоді люди вчаться у своїх батьків 

використанню соціальних медіа та здійсненню онлайн-покупок. Основні 

(глобальні) новини вони осягають в основному за роз’яснення батьків.  

Батьки завжди мають думати про зміст медіапродуктів, які споживає їх дитина 

про те, з ким вступає в контакт тощо. 

Під час діалогу з батьками, діти вивчають важливі соціальні та емоційні, а 

також мовні і пізнавальні навички у світі медіа. 

Різні дослідження показали, що зниження ризику роботи з медіа помітно за 

умови, що це зроблено правильно. Експерти відзначають, що це важливо при 

умові, що батьки відкриті для того, щоб поділитися досвідом зі своєю дитиною. 

Постійний діалог, вироблення і дотримання правил сприяє позитивним 

результатам. 

 Частіше говоріть  з дитиною про використання нею медіа. 

 Використання вами медіа є прикладом для вашої дитини. 

 Задавайте питання на кшталт: Твої улюблені відео на YouTube? 

 

4. Зміст 

Коли діти використовують медіа важливо, щоб їх зміст відповідав їхнім 

потребам і запитам. Водночас, медіа, з урахуванням пізнавальних і соціально-

емоційних навичок у дітей, мають сприяти розвитку дитини і мати позитивний 

вплив на їх розвиток, наприклад, можуть стимулювати уяву, цікавість і 

заохочувати до відтворення.  

Але, діти не завжди, в силу свого досвіду і багатьох інших факторів, можуть 

адекватно сприймати медіа і тоді можуть неправильно зрозуміти інформацію, 

мають спотворену картину реального світу. 

У цьому випадку батьки мають знати і рекомендувати «хороші» медіа. Але 

коли мова заходить про пошук відповідного контенту, то менше половини батьків 

можуть визначити, чи є веб-сайт, додаток або гра хороша для їх дітей.  

Крім того, щоб знати, які медіа є непридатними, особливо важливо, щоб 

батьки мали уявлення про те, які медіа задовольняють знанням та інтересам своєї 

дитини. Маленькі дітям подобаються ігри і додатки з великою кількістю руху, 
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кольору і звуку. Якщо вони ще не вміють читати, додаток не обов’язково повинен 

містити будь-який текст.  

В початковій школі діти все більше і більше цікавляться світом навколо них. 

Гра для них залишається основною формою пізнання світу. Практикувати у грі 

академічні навички, такі як уміння читати і рахувати також відповідає цьому віку. 

Медіа підтримують їх у виконанні домашніх і практичних завдань. 

При виборі відповідних медіа відіграє також варто враховувати характер 

дитини. Деякі діти легше, ніж інші, наприклад, швидше піддаються впливу, 

відчувають занепокоєння або невпевненість. 

При пошуку хорошого контенту медіа, в кінцевому рахунку грають роль 

три основні критерії: 

 привабливість  

 надійність  

 простота у використанні. 

Привабливі медіа гарантують, наприклад, що дитина буде взаємодіяти з 

медійним додатком, наприклад, для позначення речі, щось побудувати або 

виправити і зусилля гравця будуть оцінені певними винагородами.  

Надійні медіа пропонують гарне поєднання задоволення і відсутності 

реклами, яка спрямована, наприклад, на заохочення витрачання грошей. 

Простота у використанні медіа, має задовольнити навички певної цільової 

групи, для якої вони призначені, наприклад, мовні і моторні навички і дозволяє 

раціонально підійти до часу, який витрачають батьки.  

Дуже важливо, щоб батьки продовжували постійно цікавитись засобами медіа, 

з якими спілкується їх дитина. Велику допомогу можуть надати і соціальні мережі. 

Загальновідомо, що чим менше батьки опановують медійні ресурси, тим менше 

вони розуміють світ медіа дитини. 

Таким чином, медіа розвиваються з шаленою швидкістю. Кожен день 

з'являються нові програми, фільми, ігри онлайн тощо. Важливо, щоб медіа були 

цікавими, виглядали красиво і привабливо, несли знання і підвищували рівень 

розвитку вашої дитини та були безпечними і простими у використанні. 

• Будьте в курсі цього і використайте всі (соціальні) медіа, навіть, на один день 

щоб дізнатися про це. 

• Основні медійні ресурси мають завжди відповідати трьом важливим 

критеріям: привабливість, надійність, зручність (дружність) до користувача. 

• Використовуйте надійні сайти з порадами про відповідні медіа для вашої 

дитини. 

 

5. Баланс 

Батьки завжди хочуть знати, як їх діти проводять час з медіа, що вони 

слухають і дивляться. Обсяг використання засобів масової інформації для дітей в 

день, між тим, постійно зростає. Хоча, як показали дослідження, проведене серед 

молодих людей, що в середньому використання медіа ніякого негативного впливу 

на їх життя не створює. Навпаки, у більшості молодих людей, комунікація яких 

пов’язана з (соціальними) медіа має позитивні наслідки: вони отримують більше 



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 44’2019 

38 

впевненості в собі, набувають більш тісні дружні відносини. Крім того, соціальні 

медіа в їх життя не настільки займають важливе місце: в кінці кінців, вони воліють 

швидше до особистих контактів. 

Офіційних рекомендацій щодо того, щоб регламентувати кількісні показники 

медіа в житті дитини не існує. 

Кожна сім'я, кожен батько і кожна дитина унікальна. Крім того, медіа всюди: у 

школі, на вулиці, вдома. Відстежувати, скільки часу діти проводять з ними 

неможливо. Важливо зрозуміти при виборі лінії поведінки батьків, що необхідно 

шукати баланс.  

Важливою відправною точкою є те, що медіа є одним із, але не єдиним видом 

діяльності дітей. 

Інтерактивні медіа добре працюють у придбанні конкретних знань, умінь і 

навичок, таких як саморегуляція, емпатія, соціальні навичок і навичок у вирішення 

проблем. Діти вчаться, насамперед у природному середовищі, у взаєминах з 

однолітками і педагогами, набуваючи творчих навичок. 

Важливо, що медіа не повинні замінити такі види діяльності, як малювання, 

читання книг або гри на вулиці. 

Фізичні заняття мають стимулювати зорово-моторні навички дітей і закласти 

фундамент для подальших успіхів у математиці і природничих науках 

Батьки і Вчителі можуть також турбуватися про ризики для здоров'я, які можу 

принести медіа. Наприклад: 

• Ризики, пов'язані з ожирінням. 

• Проблеми зі сном. 

• Проблеми зі здоров'ям, викликані випромінюванням мобільного телефону. 

• Неправильна поза сидіння і викривлення хребта при роботі на планшеті або 

телефоні. 

Надмірна вага 

Ожиріння стає в усьому світі значною проблемою: кількість дорослих людей з 

ожирінням в останні 30 років подвоїлася. Число дітей у віці від 4 до 16 років з 

ожирінням неухильно зростає. 

Загальновідомо, що діти зайняті з медіа рухаються значно менше. Важливо 

чергувати використання медіа з активним рухом, фізичними вправами і виходити 

на вулицю. 

Надмірна вага, високий рівень холестерину або навіть цукровий діабет, також 

можуть бути викликані поєднанням споживання медіа та їжі. Під час перегляду 

діти споживають нездорову їжу, таку як чіпси, печиво і солодощі, з великою 

кількістю цукру і жирів. Діти не відчувають насиченості, коли вони дивляться на 

екран. 

Проблеми зі сном 

Використання екранних медіа перед сном порушує фізіологічні процеси і 

утримує дитину в активному стані, що не дозволяє їй своєчасно заснути. 

17 відсотків молодих людей від 12 до 18 років, називають себе такими, що 

захоплюються соціальними медіа. Зрозуміло, що частка серед 7-10 річних буде 

значно меншою. Але звичка перед сном погратися, подивитися кіно, 
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поспілкуватися в мережі з друзями призводить до ризику виникнення проблем з 

втомлюваністю і невисипанням. 

До речі, частка інтернет-залежності залишається протягом 10 останніх років в 

середньому близькою до 3,7 % всіх молодих людей. Ці цифри стосуються 

Голландії. Щодо світової тенденції, у тому числі і України, вона передбачається 

такою ж. 

Проблеми зі здоров'ям, викликані випромінюванням 

За дослідженнями Нідерландського інституту молоді і дитини в даний час 

немає чітких результатів дослідження, що підтверджують негативний вплив на 

здоров'я дитини випромінювання мобільного телефону під час виклику і роботи 

Інтернету. У той же час немає ніяких доказів того, що він абсолютно нешкідливий, 

особливо у дітей.  

В даний час педагоги радять зайву обережність дітям у поводженні з 

гаджетами. Наприклад, не носити мобільний телефону близько до тіла, не класти 

його поряд, коли дитина спить, довго не розмовляти по телефону. 

Постава:  

Проблема викривлення хребта посилюється За даними багатьох досліджень, 

один з п'яти дітей у віці від восьми до 18 років, стикався з проблемами спини у 

2003 році; в 2011 році це було більше, ніж один в трьох. Батькам варто 

використовувати різноманітні способи запобігання викривлення хребта, а також 

зміцнення м'язів спини. 

 

Багато батьків хотіли б знати, скільки часу дитина щоденно витрачає на медіа 

і де лежить межа. У цьому питанні не існує ніяких офіційних керівних принципів: 

кожна сім'я, кожна дитина і кожна ситуація унікальна по-своєму. Варто знати, що 

медіа важлива, але не єдина форма діяльності вашої дитини протягом дня. 

• Переконайтеся, що діяльність вашої дитини не тільки стосується засобів 

медіа. Контакт з іншими, ігри на свіжому повітрі, спорт, сон і пізнання світу в 

реальному житті мають важливе значення для її розвитку. 

• Зробіть чіткі домовленості про те, коли ви просто не використовуєте медіа. 

Наприклад, під час виконання домашньої роботи, в спальні, за столом в їдальні. 

• Нехай ваша дитина просто перед сном не використовувати цифрові медіа. 

Вони отримують занадто багато вражень, що порушує здатність нормально спати. 

 

Дуже корисним для батьків буде порівняти свій медіадосвід та медіадосвід 

своєї дитини, поставивши перед собою ряд запитань на тему: «Медіа в моєму 

дитинстві». 

1. Особливо часто я в дитинстві використовував (ла) такі медіа____________ 

2. Моїми улюбленими заняттями без застосування медіа були____________ 

3. Незабутнім телесеріалом, який на мене вплинув був___________________ 

4. Мені в ньому особливо подобалося ________________________ 

5. Моїми улюбленими героями з книг, коміксів, серіалів або комп'ютерних 

ігор були____________ 

6. Мені в них особливо подобалося____________ 
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7. Неприємним, що викликав почуття страху досвідом з медіа 

був_____________ 

8. Я/моя сім'я вирішував (ла) цю проблему таким чином____________ 

9. Коли був дитиною я активно використовував (ла) наступні медіа 

____________ 

10. Коли я порівнюю своє дитинство з дитинством сьогоднішніх дітей, то 

наголошую наступні зміни____________ 

 

 

Чи знаєте ви улюблені передачі і улюблених героїв вашого дитини? 

Рекомендації для батьків і педагогів 

• Поговоріть зі своєю дитиною про його улюблені шоу, фільми, анімацію та їх 

медіагероїв: що і хто їй/йому особливо подобається, або не подобається? 

• Нехай ваша дитина пояснить вам, чому це так. 

• Чи використовує ваша дитина у своїх іграх (діяльності) теми з передач або 

комп'ютерних ігор? 

• Які сцени вона/він імітує або яким персонажам він наслідує особливо часто? 

• Поговоріть з дитиною про відмінні риси та манері поведінки улюблених 

героїв. 

 

Реклама і діти 

Діти та їхні батьки є важливою цільовою групою реклами. Діти роблять 

значний вплив на рішення своїх батьків при покупках і з певного віку, зазвичай 

молодшого шкільного віку, вже мають у своєму розпорядженні власні кошти для 

покупки товарів. Багато дитячих, і не тільки, медіа, рекламують свою продукцію у 

формі популярних персонажів, наклейок, колекційних іграшок, тощо. Але діти 

часто ще не в змозі проводити грань між рекламою і справжніми потребами, і тоді 

їм потрібні допомога і супровід. Ви можете обмежити перегляд телебачення, 

перебування в Інтернеті і зменшити вплив реклами. Однак сьогодні навіть для 

дітей немає вільного від реклами середовища. А канали, які фінансуються за 

рахунок реклами і орієнтовані на сім'ю також транслюють передачі, які 

подобаються дітям. Поясніть своїм дітям, що таке реклама: 

Реклама і мерчандайзинг: вміння говорити ні 

Навчайте дітей вже з раннього дитинства критично ставитись до товарів, що 

рекламуються в медіа, робити при покупці правильний вибір. 

Нехай діти самі приймають рішення при придбанні деяких речей. Звертайте 

увагу дітей на характер реклами та на супроводжуючу дитячі передачі рекламу 

продуктів. Ви можете подавати приклад і вже з раннього віку вчити дітей тому, що 

не кожній моді, рекламованої в медіа, потрібно слідувати і що не кожен дитячий 

продукт в магазині потрібно класти у візок для покупок.  

Порахуйте разом зі своєю дитиною, скільки рекламних оголошень, рекламних 

роликів показується між передачами або (наприклад, в сімейних програмах) в 

самій передачі? Що рекламується? Порахуйте рекламні плакати, повз яких ви 
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кожен день проходите в місті, обговоріть, що і як рекламується, наприклад, 

продукти харчування, одяг, парфуми тощо. 

Рекламна агенція 

Запропонуйте дитині самій зробити рекламний ролик або рекламний слоган 

для своєї речі чи шкільного приладдя.  

Як розпізнати сумнівний зміст і почати діяти? 

Якщо при спільному перегляді передач, передбачених для віку вашої дитини, 

ви помічаєте, що він починає при якихось сценах боятися, вимкніть звук і / або 

розкажіть йому продовження цієї історії своїми словами. На звуки діти реагують 

емоційніше, для них часто важливо, щоб у фільму був щасливий кінець. Якщо ви 

змушені перервати фільм / передачу, має сенс поговорити з дитиною про 

позитивний кінець історії. 

 

 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Family_watching_television_195
8.jpg/1024px-Family_watching_television_1958.jpg 

 

 

12 порад 

1. Згадайте про роль медіа у вашому власному дитинстві: що змінилося за 

минулі роки, а що схоже на ситуацію ваших дітей? Як ви використовуєте медіа в 

своїй родині сьогодні? 

2. Як можна частіше допомагайте своїй дитині при користуванні медіа. 

Дивіться разом з ним телепередачі, сідайте разом за комп'ютер, слухайте разом CD. 

створіть обстановку, в якій разом можна отримувати задоволення від аудіоісторій і 

передач (як при читанні книжки з картинками). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Family_watching_television_1958.jpg/1024px-Family_watching_television_1958.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Family_watching_television_1958.jpg/1024px-Family_watching_television_1958.jpg


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 44’2019 

42 

3. Діти часто сприймають зміст медіа інакше, ніж дорослі. У них зовсім інші 

страхи, і вони по-іншому люблять розважатися. Поспостерігайте за своєю 

дитиною, постарайтеся зрозуміти світ її почуттів. 

4. Обговорюйте зі своєю дитиною моменти, пережиті при користуванні 

медіа. Яка частина історії, який персонаж або яка гра сподобалися вашій доньці або 

вашому сину найбільше? Чому? 

5. Надайте своїй дитині можливість наслідувати героям історій з медіа або 

осмислити побачене і почуте в процесі малювання. Поспостерігайте при цьому за 

своєю дитиною. 

6. Встановлення правил: детально обговоріть, що конкретно і як довго можна 

дивитися, слухати або грати за ігровою консоллю. Вибирайте передачі, 

комп'ютерні ігри тощо разом зі своєю дитиною. Звертайте увагу на те, щоб 

тимчасові рамки не порушувалися. Загальний час, проведений дітьми дошкільного 

віку біля телевізора, комп'ютера і консолі, не повинен перевищувати 60 хвилин. 

7. Контролюйте зміст дитячих медіа. Як ваша дитина реагує на них, чи може 

вона при цьому витримувати емоційне навантаження? Який настрій вони 

створюють? Які персонажі в них діють? Як вона реагує на них? 

8. Звичайно, діти дошкільного віку вже самі можуть час від часу дивитися 

передачі, слухати аудіо та грати в комп'ютерні ігри: в цьому випадку вибирайте 

медіа, які ви і ваша дитина вже знаєте (відомі і загальноприйняті формати передач, 

а також відео, ігри і аудіо). І тут дотримуйтеся часових рамок. 

9. Використовуйте медіа активно: надайте своїй дитині можливість 

фотографувати або знімати камерою. Запропонуйте їй здійснити запис звуків, 

наприклад, у лісі або мови на диктофон або займіться з нею малюванням за 

комп'ютером. 

10. Подумайте про те, яким тенденціям моди в сфері медіа ви будете 

слідувати, а яким ні і які з рекламованих продуктів ви купите, а які ні. 

11. Надавайте своїй дитині альтернативи: створіть обстановку, яка буде 

спонукати її грати в ігри, не використовуючи при цьому медіа, запрошуйте друзів 

своїх дітей, ходіть з дитиною на дитячі ігрові майданчики і показуйте їй, як і чим 

можна займатися без застосування медіа (наприклад, малювати, будувати 

«халабуди» і т.д.). 

12. Обмінюйтеся з іншими батьками або вихователями своїми думками про 

переваги і можливі проблеми своєї дитину при використанні медіа. 

 

Якщо батьки можуть рекомедувати передачу або фільм для відповідного віку 

своєї дитини, то по можливості разом дивіться їх разом з ними. 

Обговорюйте зі своїми дітьми зміст, забавні і дивні моменти. 

Ви як батьки повинні знати серіали своїх дітей і їх головних персонажів. 

Записуйте на відео- або цифровий носій улюблені передачі або фільми, так як 

діти люблять повторення. 

Діти у віці від 5 до 7 років можуть дивитися одну, максимум дві передачі не 

більше 45 хвилин і не кожен день. З віком час можна збільшувати. 
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Час від часу можна разом подивитися фільм для дітей. При перегляді відео / 

DVD можна робити перерви. 

Місце для перегляду: стежте за тим, щоб молодші брати і сестри НЕ дивилися 

передачі або фільми так само довго, як і старші. Встановіть для старших дітей чіткі 

правила. Не забороняйте своїм дітям рухатися або задавати питання під час 

перегляду передачі або фільму. Дітям це допомагає заспокоїтися. 

Дітям краще всього дивитися рекомендовані серіали для дітей. 

Оскільки маленькі діти ще не можуть сприймати довгих історій, багато 

передач для дітей поділені на короткі сюжети. 

Медіа: чи вмієте ви поводитися з телебаченням, комп'ютером і т. п.? 

Уникайте перегляду бульварних ток-шоу і реаліті-програм, оскільки зміст цих 

передач, які йдуть в найкращий час трансляції, може потурбувати дітей (злочини, 

аварії, нещасні випадки, часто і за участю дітей, вони сприймають перш за все як 

страхітливі елементи, навіть, якщо за сюжетом допомогу вже близька). Часом 

здається, що деякі з цих драматизованих або інсценованих передач містять корисну 

і цікаву для всієї родини інформацію. Але з огляду на їх загострені сюжетів, вони 

нерідко містять елементи насильства, тому їх не рекомендується дивитися дітям. 

Граничним випадком є новини: кожна сім'я повинна задуматися про те, чи 

повинні діти теж дивитися новини або дорослим краще подивитися передачу новин 

пізніше. При перегляді новин рекомендується дохідливо відповідати на запитання 

дітей і не йти від відповіді. Програми новин на дитячих каналах в Західній Європі 

містять інформацію в зрозумілій для дітей формі (як правило, вони призначені для 

дітей молодшого шкільного віку). 

При виборі фільмів звертайте увагу на відповідне маркування вікових 

обмежень. 

З 2016 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

внесла зміни до Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції 

залежно від аудиторії, на яку вона розрахована. Нова система візуальних позначок 

– це адаптація старої системи (зелене коло, жовтий трикутник, червоний квадрат). 

запроваджується нові п’ять індексів глядацької аудиторії для фільмів і серіалів: 

«ДА» (дитяча аудиторія), «ЗА» (загальна аудиторія), «12», «16» та «18», із яких 

часові обмеження для показу передбачені тільки для останнього. Відповідно, 

телеканали зможуть показувати фільми з індексами «ДА», «ЗА», «12» і «16» у 

будь-який час, а «18» — з 22:00 до 6:00. 

Фільми І категорії розраховані на глядачів будь-якого віку, в тому числі і на 

дітей. Вони максимально прийнятні для сімейного перегляду, оскільки порушують 

теми, цікаві та зрозумілі більшості глядачів, незалежно від віку, інтелектуального 

рівня, світогляду та політичних переконань, соціального стану тощо. Такі фільми 

характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів 

у будь-якій формі, показ фізіології сексу, споживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин тощо. Реалії складної дійсності повинні відображатися з 

максимальною умовністю. 
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ІІ категорія (коло жовтого кольору 12+ або 16+) стосується фільмів, перегляд 

яких не рекомендовано дітям до 12 та 16 років відповідно без відома батьків (осіб, 

що їх замінюють), прирівнюється до фільмів з індексами ―12‖ та ―16‖. 

Перегляд фільмів 12+ можливий дітьми від 12 років тільки у присутності 

батьків у зв’язку з тим, що такі фільми можуть містити деякі сцени, які батьки 

вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітей. 

Перегляд фільмів 16+ заборонено особам віком до 16 років у зв’язку з тим, що 

такі фільми можуть містити такі сцени з обмеженим ступенем насильства та 

жорстокості, як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене 

зображення нещасного випадку або катастрофи, а також сцени, що включають 

короткі та епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання 

ненормативної лексики, що присутні в оригіналі за задумом режисера і необхідні 

для розвитку сюжету. 

ІІІ категорія (коло червоного кольору 18+) стосується фільмів, що 

рекомендовано тільки для повнолітніх глядачів. До цієї категорії належать фільми, 

які можуть містити сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, 

відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків. Їх наявність повинна бути 

виправдана логікою сюжету та втілена на екрані з максимальним ступенем 

умовності. 

 

Активне і креативне використання медіа: якщо у вас є відеокамера або 

інший пристрій з функцією зйомки (мобільний телефон, фотоапарат), дайте своїй 

дитині самій що-небудь зняти і потім подивіться відзнятий сюжет. Або покажіть 

зйомку, на яких є сама дитини.  

 

КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ 

Час за комп'ютером для дітей дошкільного віку не повинен перевищувати 30 

хвилин, тому обмежте час гри на комп'ютері першокласників до 30 хвилин. Деякі 

батьки використовують для цього маленькі кухонні годинники або будильник. 

http://detector.media/doc/images/news/archive/2016/113434/poznachki.jpg
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Важливо одне: перед кожною паузою необхідно дозволити дитині зберегти 

рахунок очок або завершити короткий етап гри. З кожним роком навчання цей час 

можна збільшувати.  

Якщо багато батьків не дозволяють дітям дошкільного віку грати щодня на 

комп'ютері або ігровій консолі, а максимально два – три рази на тиждень, то цей 

досвід вони переносять на учнів молодших класів. 

Комп'ютерні ігри і відеоігри також мають вікові обмеження. 

Зверніть увагу на те, щоб ваша дитина грала тільки в ігри з маркуванням «Без 

вікового обмеження». Маркування про відповідне вікове обмеження знаходиться 

на передній стороні упаковки і на самому носії даних. На жаль в Україні не завжди 

використовуються ліцензійні комп’ютерні програми. Тому батькам варто знати 

типологію ігор, про які в Інтернеті написано багато. Водночас за останні роки 

з’явилась велика кількість розвиваючих ігор он-лайн. 

Обмежуйте і використання ігрових консолей і мініконсолей (портативних 

ігор). При придбанні цих пристроїв враховуйте подальші витрати: часто ігри і 

комплектуючі є досить дорогими. 

Покажіть своїй дитині, як креативно поводитися з комп'ютером, нехай він сам 

малює або пише. Запропонуйте йому обробити на комп'ютері зображення, свій 

фотопортрет або намальований кольоровими олівцями малюнок. Для цього можна 

залучити і старших братів і сестер, які в якості «експертів» покажуть молодшим 

способи відпрацювання і ефекти. 

Якщо розпалюються сварки через комп'ютер, домовтеся в колі сім'ї про час 

користування комп'ютером. Захищайте важливі програми і файли від випадкового 

видалення. Доцільно створити для дитини окремий доступ користувача або папку 

на комп'ютері. Для цього ви можете відрити для нього новий акаунт користувача. 

Активне і креативне використання медіа: може бути, що вам і самим 

захочеться разом зі своєю дитиною створити маленьку комп'ютерну гру. 

Використовуючи безкоштовні програми, можна швидко досягти перших 

результатів. 
 

Медіащоденник  

Скільки и часу і з якими видами медіа проводить моя дитина свій час? 

1. Які передачі любить дивитися моя дитина / в які ігри грає особливо охоче? 

2. Які телевізійні передачі ми дивимося разом? 

3. Які інші форми і види сімейного дозвілля ми любимо? 

4. Які передачі часто дивиться моя дитина / у які ігри часто грає? 

5. Які медіаперсонажі є улюбленими для моєї дитини? 

6. В які (настільні) ігри ми граємо разом? 

 
 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота  Неділя  Разом 

Телебачення         

Компакт-диски, DVD 

відео 

        

Комп’ютер без 

Інтернету  
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Комп’ютер з 

підключенням до 

Інтернету  

        

Радіо         

Книги         

Газети, журнали         

Мобільний телефон         

 
Практичні вправи і творчі завдання, які можуть батьки використовувати 

разом зі своїми дітьми 
1. Підбір інформації з якої-небудь теми з доступних джерел 

2. Ознайомлення з телепрограмою з наступним складанням анонсів декількох 

передач за їх назвами 

3. Пропозиція теми і назви передач, статей, відео / аудіо продукції, які 

можуть доповнити досліджуваний у школі матеріал з якого-небудь предмету 

4. Вибір трьох найкращих фільмів / мультфільмів поточного телетижня, 

обґрунтування свого вибору 

5. Ранжування запропонованої інформації за її соціальною значимістю 

6. Складання тематичної підбірки інформаційних матеріалів з газет і 

журналів з якої-небудь теми 

7.  Запис декількох телесюжетів з певної теми, складання до них завдань і 

коментаря 

8.  Складання короткого опису відеосюжету на певну тему 

9. Прослуховування усної інформації з наступним викладом її у вигляді 

коміксу 

10.  Прослуховування усної інформації з наступною ілюстрацією її малюнками 

11.  Прослуховування усної інформації з наступним складанням сценарного 

плану відеосюжету 

12.  Виклад запропонованої інформації у формі послання в майбутнє 

13.  Виклад запропонованої інформації у формі послання в минуле 

14.  Виклад запропонованої інформації в жанрі публікації в "Аргументи і 

факти" 

15.  Виклад запропонованої інформації, із зміною її таким чином, щоб вона 

стала доступною маляті 

16.  Ознайомлення з інформацією з метою визначення аудиторії, якій вона 

адресована 

17.  Ознайомлення з інформацією з метою зміни її з урахуванням 

запропонованого нового адресата 

18. Ознайомлення з інформацією та з коментарем до неї з метою 

обґрунтування власної позиції по відношенню до коментарю 

19.  Ознайомлення з інформацією з метою виявлення та виправлення в ній 

помилок 

20.  Ознайомлення з інформацією з метою складання анонса 

21.  Ознайомлення з інформацією з метою складання рецензії 
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22.  Ознайомлення з інформаційним повідомленням з метою складання плану, 

за яким можна відтворити його головну думку 

23.  Ознайомлення з інформаційним повідомленням з метою складання плану, 

за яким можна відтворити сюжет 

24.  Ознайомлення з інформаційним повідомленням з метою знайти на 

контурній карті місця, де відбуваються викладені події 

25.  Ознайомлення з інформаційним повідомленням з метою представлення 

запропонованої інформації в табличній формі тощо 

26. Складання асоціативного ряду до категорій "фільм", "роман", "п'єса", 

"телепередача― 

27. Порівняння двох кадрів (двох фотографій, малюнків), в яких одна і та ж 

сцена зображена в різних ракурсах 

28. Аналіз кадру (фотографії, плаката, рекламного постера) з точки зору того, 

що там відбувається 

29. Придумування продовження до тієї чи іншої ситуації, що міститься в 

медіатексті  

30. Читання короткої розповіді. Міркування над тим, які зміни в сюжеті чи 

деталях розповіді сприятимуть кращій його екранізації 

31. Моделювання сюжетних стереотипів 

32. Ознайомлення з першим (або фінальним) епізодом медіатексту з 

наступною спробою передбачити подальші дії 

33. Читання сценарного рядка (наприклад: "Він сидить біля багаття й читає 

лист, потім кидає його у вогонь"). Підготовка серії кадрів "екранізації" цього 

сценарного рядка дні події 

34. Зйомка короткого відеосюжету (тривалість: 1-3 хв.) з використанням 

різних способів зйомки 

35. Прослуховування уривків з фонограми до медіатекстів і спроба 

визначення, із якого виду і жанру медіатекстів вони взяті 

36. Перегляд не озвученого  уривка медіатексту. Розробка свого плану 

звукової доріжки для даного фрагмента 

37. Робота з жанровими стереотипами (сюжетними схемами, типовими 

ситуаціями, персонажами, мімікою і жестами, одягом, предметами, місцем дії 

тощо) 

38. Читання списку назв різних медіатекстів (передбачається, що дані тексти 

ще не відомі аудиторії). Спроба (судячи тільки по назвах) визначення жанру і 

сюжетної схеми тексту 

39. Розробка рекламної кампанії медіатексту – складання сценаріїв теле/ 

радіореклами, афіш 

40. Складання програм теле / радіопередач для різного роду каналів з 

урахуванням часу виходу в ефір, аудиторії, конкурентної здатності  

41. Складання заявки на медіатекст визначеного виду й жанру. Підготовка 

десятихвилинного випуску теле / радіоновин (добір інформації, інтерв'ю, 

написання текстів, з'єднання, читання, запис матеріалу на аудіо / відеомагнітофон 

тощо) 
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42. Підготовка макета газети (журналу). Монтаж окремих частин 

медіаматеріалу (фотографій, відеосцен, малюнків і т.д.)  

43. Розробка міні-сценарію медіатексту 

44. Вивчення списку найбільш касових фільмів за кілька останніх десятиліть, 

обґрунтувати причини їх успіху 

45. Спроба обґрунтування своїх відповідей. Переказ сюжету зі зміною 

жіночих і чоловічих ролей, стилю життя персонажів тощо 

46. Складання списку акторів, актрис, телеведучих, яких на даний момент 

можна вважати зірками. Складання пронумерованого списку фільмів, в яких грав 

даний актор/актриса 

47. Аналіз рекламних афіш медіатекстів (візуальна й письмова інформація, 

найважливіша частина даної інформації, указівки на жанр медіатексту, композиція 

афіші). Складання прогнозу успіху того чи іншого рекламованого медіатексту в 

аудиторії 

48. Аналіз обсягу медіатексту (газети, телепередачі, фотографії, малюнки, 

рекламних матеріалів, статей, діалогів тощо 

49. Аналіз медіатексту на історичну тему, заснованого на документальних 

фактах. Вивчення країнознавчих, політичних та історичних матеріалів, що 

стосуються даної теми і даного періоду часу. Порівняння вивчених матеріалів із 

зображенням історичних подій у медіатексті (образ країни, народу, раси, 

національності, соціального ладу, політичного управління, системи правосуддя, 

освіти, трудової діяльності тощо  

50. Порівняння кілька точок зору (наприклад, професійних журналістів, 

мистецтвознавців) про події, відображених у медіатексті і про сам медіатекст 

51. Дослідження ситуації, пов'язаної із закриттям або забороною того чи 

іншого джерела медіаінформаціі (газети, журналу, передачі, фільму), з політичної 

медіакомпанією за / проти того чи іншого політичного діяча 

52. Розташування запропонованих педагогом тез у порядку їх значущості для 

розуміння й опису конкретного медіатексту  

53. Опис та аналіз конкретного епізоду з медіатексту, включаючи 

обґрунтування вчинків і слів персонажів, образотворчий ряд тощо 

54. Підбір жанрових і тематичних аналогів до конкретного медіатексту.  

55. Розкрити сутність механізму психофізіологічного сприйняття 

56. Порівняння результатів виконання індивідуальних і групових творчих 

завдань 

57.  Скласти прогноз глядацького успіху нових медіатекстів за рекламними 

анотаціями (роликами)  

58. Зіставлення та обговорення рецензій (статей, книг) професійних 

медіакритиків, журналістів 

Зазначимо, що цей перелік не є завершеним. Батьки можуть додавати інші 

форми і види завдань. Але слід пам’ятати, що кожне завдання вимагає враховувати 

вікові, психологічні особливості дитини. Деякі з цих завдань можуть бути 

трансформовані і перероблені, батьки можуть спростити запропоновану форму та 

адаптувати в залежності від медіапідготовки самих дітей і батьків.  
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ГЛОСАРІЙ 

 

Анімація — вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки 

послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація), об’ємних (об’ємна 

анімація) або цифрових (комп’ютерна анімація) об’єктів. 

Аудиторія медіа — стійка сукупність людей, об’єднаних спільними 

інформаційними потребами. 

Аудіокнига — художній або пізнавальний твір, зазвичай начитаний людиною 

(наприклад, професійним актором) або групою людей і записаний на будь-який 

звуковий носій (компакт-диск, mp3-диск, карту пам’яті тощо). 

Блог (англ. blog, від web log — інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, 

онлайн-щоденник) — веб-сайт, основний вміст якого — це записи, що регулярно 

додаються (пости), які містять текст, зображення або мультимедіа. 

Відеогра — непродуктивна діяльність, мотив якої полягає в самому процесі. 

Дії гравців координує комп’ютерна програма, яка організує ігровий простір і може 

виступати в ролі партнера, або встановлювати зв’язок між гравцями. 

Відеокліп — відносно короткий за тривалістю відеоролик, який 

супроводжується музичним фоном, відео до певної музичної композиції, яке 

допомагає краще проілюструвати пісню. 

Дизайн — характерні риси оформлення, творча розробка та реалізація 

естетичної складової будь-якого медіа. 

Електронна книга — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. 

Даний термін застосовується як для творів, представлених в цифровій формі, так і 

у відношенні пристроїв, що використовуються для їх прочитання. 

Знімальна група — тимчасовий виробничо-творчий колектив, який 

безпосередньо працює над створенням фільму, телепередачі, реклами або серіалу. 

Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж, що 

базуються на комплекті інтернет-протоколів та надають безперервний доступ до 

інформації, яка міститься у базі даних протоколів. 

Інформація — це будь-які знання, які отримує споживач за допомогою 

різноманітних каналів (зорові, слухові тощо) у результаті сприйняття і переробки 

певних відомостей. 

Кінематограф — вид творчої діяльності, що об’єднує роботу над створенням, 

розповсюдженням, зберіганням та демонстрацією кінофільмів. У деяких випадках 

може означати сукупність кінофільмів. 

Кінопродукція — сукупність кінематографічних творів, призначених для 

демонстрації глядачам. 

Комп’ютерна гра — комп’ютерна програма або частина комп’ютерної 

програми, що служить для організації ігрового процесу (геймплея), зв’язку з 

партнерами по грі, або сама виступає в якості партнера. 

Комп’ютерна залежність — неможливість людини відмовитись від 

використання комп’ютера. Як правило це або інтернет-залежність (постійне 

використання мережі інтернет), або ігрова залежність (залежність від 

комп’ютерних ігор). 
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Комунікація — це процес передача інформації, який складає механізм 

взаємин між людьми. Розрізняють автокомунікацію, міжособистісну, групову та 

масову комунікацію. 

Критичне мислення (бачення, оцінювання) — це психологічний механізм 

медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень такими, якими вони є, й 

подальше оцінювання у відповідному середовищі, глибоке й детальне розуміння 

історичного, економічного та художнього контекстів систем, представлених у 

повідомленні, здатність уловлювати нюанси в поданні інформації та відмінність від 

форми подання інших повідомлень на цю тему, здатність зробити висновки про 

сильні та слабкі сторони повідомлення. 

Маніпуляція — спеціальний прийом, що впливає на поведінку індивіда чи 

групи осіб у суспільстві, змушує його піддаватися впливу. 

Мас-медіа, медіа — засоби одночасної передачі інформації групі людей, 

тобто канали масової інформації (радіо, телебачення, преса, кіно, фотографія, 

відео, мультимедійні комп’ютерні системи, інтернет тощо). 

Медіаосвіта — формування медіаграмотності на матеріалах та за допомогою 

засобів масової інформації, кінцева мета якої критичне сприйняття 

медіаповідомлень. 

Медіаграмотність — це розуміння прийомів за допомогою яких медіа 

створюють різні типи повідомлень, того як вони подають інформацію і які методи 

використовують для організації матеріалу, критичний погляд на медіаконтент. 

Медіарепрезентація — інтерпретація медіа-каналом певних події, фактів та 

явищ. 

Медіатекст – повідомлення, текст будь-якого медійного виду і жанру. 

Меседж — це найважливіша ідея, яку має взяти з новини, публікації, блогу, 

інтерв’ю, репортажу, ток-шоу, фільму, літературного або музичного твору, 

реклами тощо цільова аудиторія, для якої цей меседж створюється. 

Мобільний зв’язок — електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під 

час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно 

переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, 

зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції. 

Музика — мистецтво поєднання музичних звуків у логічній та гармонійній 

послідовності, яке випливає у музичний твір. 

Мультимедіа — комбінування різних форм представлення інформації на 

одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все 

частіше — анімації і відео. 

Нові медіа — термін, який в кінці XX ст. стали застосовувати до 

інтерактивних електронних видань і нових форм комунікації виробників контенту з 

споживачами для позначення відмінностей від традиційних медіа (наприклад, 

газет), цим терміном позначають процес розвитку цифрових, мережевих технологій 

і комунікацій.  

Онлайн-гра — комп’ютерна гра, що використовує постійне з’єднання з 

інтернетом. 
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Поліграфія — галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного 

репродукування текстового матеріалу й графічних зображень. 

Преса — друковані мас-медіа, які виходять під постійною назвою, мають 

періодичність виходу та тираж. Можуть відноситись газети, журнали, альманахи, 

бюлетні, збірки тощо. 

Радіо — різновид бездротового зв’язку, при якому у якості носієм сигналу 

служить радіохвиля, що вільно розповсюджується простором. 

Реклама (від лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, кликати, 

голосно заперечувати») — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що 

розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи 

опосередкованого одержання прибутку, або звернення уваги на соціальні 

проблеми. 

Реклама прихована («джинса») — рекламні матеріали, які розміщуються в 

мас-медіа під виглядом журналістських. 

Репрезентація — представлення тих чи інших аспектів реальності в певних 

(тих, а не інших) словах, поняттях чи образах. 

Симулятори — відеоігри, в яких комп’ютерна програма імітує аспекти 

реальної дійсності, або вигадані світи. 

Соціальна мережа — платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, призначені для 

побудови, відображення і організації соціальних взаємин, візуалізацією яких є 

соціальні графи. Характерними особливостями є: повний спектр передачі 

інформації, створення власного профілю із своїми даними, можливість 

спілкуватися зі знайомими людьми через мережу інтернет. 

Телебачення — процес створення та поширення телепродукції на різну 

відстань шляхом передачі антенного, кабельного, супутникового чи цифрового 

сигналу. 

Форум — веб-сайт, який надає послуги спілкування на певні створенні теми. 

Тема задається модератором або певним користувачем, а інші користувачі можуть 

продовжувати її або ні. 

Фотографія — зафіксована за допомогою фотокамери у електронному або 

плівковому вигляді миттєвість життя. 

Фотофільм — відеоряд, що складається з фотографій, пов’язаних одна з 

одною загальною ідеєю та сюжетом. Як правило, супроводжується музикою. 

Художньо-публіцистичні жанри — жанри у журналістиці, що поєднують в 

собі понятійні і образно-виражальні засоби, володіють великою емоційною силою, 

розкривають типове через індивідуальне. До них відносять фейлетон, нарис, 

памфлет, карикатуру та комікс. Вважаються найменш поширеними у сучасних 

ЗМІ. 

Чат — засіб обміну повідомленнями у комп’ютерній мережі в режимі 

реального часу, а також програмне забезпечення, що дозволяє організовувати таке 

спілкування. Характерною особливістю є те, що комунікація відбувається саме в 

реальному часі або близька до цього, що відрізняє чат від форумів. 



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 44’2019 

52 

Web 2.0 — друга й сучасна відома нам версія інтернету, яка відрізняється від 

початкового інтернету передусім інтерактивністю, її асоціюють зі свободою обміну 

інформацією, інтеропераційністю та співпрацею. 
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ККРРИИТТИИЧЧННЕЕ  ММИИССЛЛЕЕННННЯЯ  ЯЯКК  ФФААККТТООРР  ППІІДДЙЙООММУУ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  
ННААВВЧЧААННННЯЯ  УУЧЧННІІВВ  ННАА  УУРРООККААХХ  ІІССТТООРРІІЇЇ  

 

 

Демократія в новому тисячолітті 

залежатиме від виховання 

критично мислячих людей, які 

можуть оцінити минуле і сучасне, 

щоб передбачити майбутнє.  

                                       Говард Мулд 

 

Сучасна тенденція безмежного поширення інформації, численних систем 

інтерпретацій та оцінок минулого найяскравіше проявляється в історичній науці, 

визначає необхідність зміцнення її завдань і напрямків від засвоєння, 

запам’ятовування до опрацювання, структурування, аналізу та критики історичних 

подій. Специфіка історії як навчального предмета полягає в розумових способах 

діяльності дитини, яким він навчається.  

Саме вчитель історії, як ніхто інший бачить, вплив свого предмета  на 

формування системи цінностей в учнів: по-перше, підхід до вивчення історії, як до 

процесу отримання певної кількості знань, які необхідно запам’ятати, а по-друге - 

усвідомлення їх як процесу глибокого дослідження минулого.  

Важливість вивчення історії полягає не тільки у знаннях, які надає вчитель, а й 

у способах самостійного отримання необхідної інформації, здійснюючи творчий 

підхід до розв’язання, аналізу та оцінки історичних подій, тобто використання 

методів критичного мислення. 

Останнім часом у підходах до викладання суспільних дисциплін відбуваються 

зміни. В першу чергу це стосується впровадження методів інноваційного навчання, 

яке вчені-історики називають навчанням, «спрямованим на розвиток здібностей 

учнів до спільної діяльності», тому і привертають увагу вчителів історії 

нетрадиційні методи викладання предмета, які дають можливість форсованого 

вивчення великого обсягу історичного матеріалу, що є доцільною підготовкою 

випускників до ЗНО. 

Саме такій меті і служать форми та методи інтерактивного навчання, коли 

учні мають змогу долучитися до різних форм роботи під час уроку, адже 

найголовніше в цьому є те, що дитина здійснює критично-аналітичний підхід 

самостійно до того, над чим вона працює.  А головним завданням таких методик є 
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навчання учнів думати, аналізувати та експериментувати під час отримання знань 

та зуміти їх застосувати у новій навчальній ситуації. 

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є робота індивідуальна та в 

групах, акцент якої схиляється в бік творчої імпровізації вчителя та його взаємодії 

з учнями, головними факторами якої є - довіра, повага, спілкування, гідність, 

здатність відповідати за себе. Тобто учні мають змогу розвивати свою 

індивідуальність під час спільного дослідження творчих завдань.  

Розвитку цих умінь та навичок сприяє технологія розвитку критичного 

мислення. Науковець, доктор педагогічних наук, професор К. О. Баханов у статті 

«Технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне явище»[7] 

запропоновані авторами технології етапи уроку – евокацію (збудження інтересу 

учнів, заохочення їх до формування цілей навчання «Знаю - хочу знати - вивчаю»), 

усвідомлення та рефлексію (міркування, відтворення) - доповнює відповідними 

прийомами та методами критичного мислення, а саме: попередня активізація, 

фокусуючі запитання, керована діяльність, «Мозкова атака». У монографії 

кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри суспільних дисциплін та 

методики їх викладання ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського О. П. Мокрогуза 

«Інноваційні технології на уроках історії» [15] розгляду проблеми критичного 

мислення присвячено розділ «Можливості розвитку критичного мислення у сфері 

сприйняття інформації», де автор систематизував прийоми критичного мислення 

для використання їх на різних етапах уроку: етап актуалізації знань – форсуючі 

запитання, «Мозкова атака»; на етапі вивчення нового матеріалу – читання з 

позначками, подвійні нотатки,  взаємонавчання; під час визначення домашнього 

завдання - твори-есе, інтерв’ю, статті-твори. Олександр Петрович наголошує на 

тому, що із розвитком аналітичного мислення учні мають навчитися критично 

сприймати різні джерела інформації, у тому числі й підручника. 

Проблема розвитку критичного мислення в умовах нової української школи є 

одним із пріоритетних напрямків, адже це дуже важливий чинник формування 

демократичного суспільства.  Хоча багато здобувачів освіти  не володіють такими 

навичками  як аналіз, синтез, класифікація, прогнозування, узагальнення, 

порівняння. Такий стан речей, по-перше, є загрозою для демократичних 

перспектив суспільства, по-друге, спричиняє прийняття незважених рішень 

громадянами, а по-третє, зменшує конкурентоздатність випускника української 

школи, оскільки ХХІ століття це час, коли саме розумові здібності людини, а не 

природні ресурси  будуть визначати кордон між успіхом і невдачею, між лідерами 

та тими, хто за ними йде.  

В Концепції нової української школи зазначено, що найбільш успішними на 

ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 

команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі[2]. Тому, саме ми, вчителі, 

маємо потурбуватися про те, як підготувати майбутніх випускників до прийняття 

зважених рішень у житті в умовах швидкоплинних змін у світі. 

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо 

навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними 
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орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної 

самореалізації у житті, навчанні та праці. 

Основою методичних рекомендацій є теоретичне обґрунтування та 

впровадження й використання критичного мислення як активізації розумової 

діяльності учнів в сучасній школі, використовуючи прийоми і методи роботи, які 

забезпечують формування критичного мислення на уроках історії,  при цьому 

дотримуючись принципів взаємозв’язку навчання і розвитку та єдності теорії з 

практикою. 

 

 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік 

актуальних навичок, необхідних для успішної кар’єри. За останні роки критичне 

мислення піднялося у рейтингу цих навичок з 4 місця (навички за 2015 рік) до 2 

місця (навички, які будуть важливими у 2020 році). Уміння критично мислити 

постійно зростає в ціні. Якщо ми не будемо впроваджувати критичне мислення у 

навчальний процес, то наші випускники будуть програвати в конкурентній 

боротьбі. Наші учні освічені, всебічно розвинені, відповідальні громадяни, 

патріоти, здатні до ризику та інновацій, - це особистості, які здатні до критичного 

мислення, що діють згідно з морально-етичними принципами, поважають гідність і 

права людини.  А гімназія як заклад нового типу має відігравати важливу роль у 

становленні особистості, допомагаючи учням стати поінформованими, активними, 

самостійними і творчими людьми. 

У Концепції розвитку загальної середньої освіти України підкреслено: 

самоцінність знань переосмислюється таким чином, що сучасна людина має 

швидко адаптуватися до обставин, що змінюються,  самостійно набувати знання та  

вміти грамотно працювати з інформацією, тобто вона має мислити самостійно, 

творчо, критично, генеруючи нові ідеї [2]. Адже людина з розвиненим критичним 

мисленням здатна досліджувати як навчальні,  так і різнобічні ситуації, визначати 

шляхи розв’язання будь-яких проблем, приймати самостійно рішення й 

передбачати їхні наслідки.  

У навчальному процесі базовими для розвитку критичного мислення є вміння 

учнів ставити запитання високого рівня складності та відповідати на них, а саме - 

аналізувати, оцінювати, обґрунтовувати власні ідеї, конструювати власні гіпотези, 

узагальнювати й робити обґрунтовані висновки, виконувати усні та письмові 

роботи, що відображають критичне мислення.  

Важливими вміннями, що характеризують критичне мислення в процесі 

вивчення історії є такі, а саме: аналіз інформації та вміння  оцінювати її 

достовірність, відповідність проблемній ситуації, формулювання самостійних 

суджень, вибудовування переконливої аргументації, знаходження позитивних і 

негативних рис у теоретичній інформації, вміти здійснювати рефлексію, 

самооцінювання та коригування власних пізнавальних дій і діяльності. 
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Основними характеристиками процесу навчання, зорієнтованого на розвиток 

критичного мислення є такі:  

- пізнавальні завдання;  

- аналіз; 

- синтез;  

- оцінювання;  

- інтерактивна взаємодія учнів;  

- формування учнями власних міркувань, висновків і рішень;  

- вміння працювати з історичними документами та джерелами інформації, 

аналізувати їх та робити обґрунтовані висновки;  

- оцінювання та само оцінювання власних результатів роботи на уроці.  

 

Методичними умовами формування критичного мислення в процесі навчання 

історії є такі:  

- використання на уроках запитань і завдань, що сприяють 

розмірковуванням, використовуючи при цьому аналіз, синтез, 

оцінювання;  

- системне використання методів проблемного й інтерактивного навчання:  
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робота в парах

робота в групах

мозковий штурм

мікрофон

незакінчені речення

світлофор

аналіз тексту

ключове слово

дерево рішень

кубування логічний ланцюжок

ажурна пилка

синтез думок

метод «прес»
рюкзак

 
 

- обов’язкове поєднання індивідуальної, групової та колективної форм 

навчання;  

- застосування трьохетапної структури уроку [16]. 

 

Для того щоб учнів зацікавити методом критичного мислення, необхідно 

розвивати в них такі важливі якості як:  

Характеристики 
критичного мислення:
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Дуже важливим аспектом розвитку критичного мислення є дослідницькі 

навички такі, як:  

- Спостереження; 

- Опис;  

- Порівняння; 

- Асоціювання;  

- Узагальнення; 

- Прогнозування; 

- Застосовування; 

- Експеримент. 

На мою думку, критичне мислення - це перш за все наукове мислення, потреба 

в якому в умовах інформаційного суспільства стає все більш необхідною. Освіту 

ХХІ століття важко уявити без критичного мислення. Саме тому розвиток 

критичного мислення є однією з найважливіших потреб. 

Отже, критичне мислення – це процес обмірковування власних думок та 

причин виникнення певної точки зору, що передбачає послідовний ланцюжок 

операцій мислення. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 

Дискусія як метод дидактики, що ґрунтується на обміні думками  

Згідно досліджень сучасної дидактики, одним із найважливіших завдань 

стратегії активного навчання полягає у зміні форми спілкування в освітній 

діяльності. Ця зміна означає перехід від монологічного до багатопозиційного 

навчання, при якому відсутні концентрація на позиції учителя. Організація такого 

процесу спілкування передбачає використання дискусії [7]. 

Дискусією в дидактиці називають метод навчання, який ґрунтується на обміні 

думками з певної проблеми. Дискусії сприяють глибокому розумінню проблеми, 

виробленню самостійної позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, 

кращому розумінню вдалих аргументів, уточненню власних переконань і 

формуванню власного погляду на світ. 
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Особливої актуальності проблема розвитку мислення набуває, коли йдеться 

про учнів 7 – 8 класів. У психологічній літературі (Л.Виготський, А.Маркова та ін.) 

досить докладно описані різноманітні і часто 

суперечливі характеристики цього віку, зокрема 

особливості, формування і розвиток яких 

безпосередньо пов'язані з навчанням у школі. 

Психолог М. Клє вважає, що зміни в цей період 

розвитку особистості поступово охоплюють 

чотири сфери: тіло, мислення, соціальне життя і 

самосвідомість [6]. 

Таким чином, процес формування 

історичних знань передбачає послідовний перехід 

від репродуктивних методів навчання до 

проблемних. Відповідно змінюються і методичні 

прийоми: від риторичних запитань до дискусії. 

Застосування дискусійних методів дозволяє 

учням формулювати на уроці власне ставлення до 

процесів та явищ, по-іншому оцінювати події, 

положення, характеристики; шукати найбільш чіткі та точні формулювання, 

добирати більшу кількість аргументів, доказів, під час відповідей використовувати 

додаткові засоби переконання. Взаємодія під час дискусії будується не на 

висловлюваннях її учасників по черзі, а на змістовно спрямованій самоорганізації 

учнів, спілкуванні заради поглибленого вивчення проблеми під час пошуку різних 

засобів для висловлення власних думок; зокрема, зверненні учнів один до одного 

та вчителя з метою поглибленого та різнобічного обговорення ідей, точок зору, 

проблем [7].  Під час дискусій на уроках історії в учнів є можливість аналізувати 

різні джерела інформації, висувати різні гіпотези, добирати аргументи, моделювати 

соціальні ситуації, які виникали в той чи інший історичний період, шукаючи різні 

засоби для їх розв'язання.  

В учнів при підготовці до дискусії та під час її проведення розвиваються та 

формуються різні розумові операції: на підготовчому етапі школярі працюють з 

матеріалом, виділяють головне, застосовують прийоми узагальнення та порівняння 

для осмислення, систематизації та використання знань на практиці, продумують 

логіку побудови виступу, добирають аргументи та контраргументи. Цю властивість 

дискусії можна розглянути на прикладі уроку історії у 8 класі з теми: «Порушення 

територіальної цілісності Української держави - Гетьманщини». На етапі 

осмислення, узагальнення і систематизації знань учням пропонується теза: 

«Переяславський договір був зумовлений історичною необхідністю». Всі учні 

записують тезу, працюють з джерелами і самостійно визначають аргументи у 

вигляді таблиці, де в першу колонку записують аргументи «за», що підтверджують 

тезу («Переяславський договір був зумовлений історичною необхідністю. 

Політична нестабільність та сильні вороги зробили неможливим інший шлях 

розвитку») і «проти» - що їх заперечують («Переяславський договір – прояв 

політичної слабкості України. Попередні перемоги підтвердили її право на 
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самостійність та відстоювання незалежності»). Питання, яке пропонується учням 

на початку дискусії розраховане на виявлення різних точок зору, при цьому одна з 

них може не виключати іншу. 

Уроки дискусії  

поділяються на декілька 

груп. До першої групи 

належать регламентовані 

або структуровані уроки-

дискусії. Особливістю таких 

уроків є чітка визначеність 

плану, структури і 

регламенту обговорення. На 

обговорення пропонується 

конкретизована проблема 

або проблемне запитання, 

яке є частиною загальної 

проблеми, що необхідно 

вирішити. В ході такого уроку пропоную учня прийом «Письмова дискусія». На 

початку заняття вивішую аркуші, на яких зазначені протилежні позиції щодо 

обговорюваної теми. Учні, рухаючись по колу, залишають на аркушах свої 

письмові відповіді, аргументації, зауваження,питання. Процес «обговорення» 

триває доти, поки учням є що писати. Наприклад: на початку уроку вивішую 

аркуші з написом: «Іван Мазепа – патріот України» та «Іван Мазепа – зрадник». 

Або метод «Торнадо»: оголошую тему, що виноситься на обговорення, 

поділяю клас на три групи. Перша група учнів має навести аргументи на захист 

одного твердження, інша група намагається спростувати його. Завдання третьої 

групи полягає у формуванні питань з метою уточнення позиції кожної групи.  

До другої групи належать уроки-дискусії ігрового моделювання. 

Особливістю такого виду заняття є те, що учням задаються певні соціальні або 

політичні чи наукові ролі. І, виходячи із заданої ролі, учні вирішують поставлені 

проблеми. Така організація уроку-

дискусії забезпечує можливість 

застосовувати прийом «Так і Ні», 

урізноманітнює пізнавальну 

діяльність учнів. Одна частина 

учнів з позиції очевидця оцінює 

події та історичні персоналії, інша 

- пропонує сучасні оцінки. Так, під 

час вивчення теми «Україна в 

подіях Північної війни» учням 

пропонується проблемне 

запитання: «За зраду Івана Мазепи 

Петро І наказав зруйнувати 

Батурин і піддати гетьмана 
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анафемі. Як ви вважаєте, Мазепу 

слід вважати зрадником чи 

національним героєм? Обґрунтуйте 

свою думку.» 

До третьої групи належать 

проектні уроки-дискусії. 

Методичною метою такого уроку є 

надання учневі можливості 

запропонувати можливі варіанти 

вирішення поставленої проблеми. 

Кожна група готує свій варіант, і 

вони обговорюються у ході 

дискусії. Так, при вивченні цієї ж 

теми пропонується завдання: «Як ви 

вважаєте, які могли бути наслідки для України, якби Івану Мазепі вдалося 

реалізувати свій план?». 

Отже, використання дискусії на уроці допомагає учням виробляти самостійну 

позицію у ставленні до історичних осіб, подій, сформувати індивідуальний погляд 

на них, тобто формувати критичне мислення. 

Як розвивати критичне мислення 

учнів у процесі читання? Навчити 

школяра критичного читання - це 

найважливіша складова формування і 

розвитку компетентного учня. Часто 

наші учні сприймають те, що написано в 

підручниках, як Біблію, як непорушну 

істину. Інколи можна навіть почути: «А 

в підручнику так написано!» Під час 

роботи з текстом підручника наголос 

робиться на відповідях на запитання у 

самому підручнику або на запитання 

вчителя. Тому гімназисти  розглядають 

читання як пошук інформації для 

відповіді на чиїсь, але не свої запитання.  

Завдання вчителя на уроці з 

критичного читання полягає не в тому, 

щоб оцінити знання учнем тексту. Ми повинні навчити їх розуміти цей текст, 

робити власні висновки. Для цього ми маємо сприяти тому, щоб у них під час 

читання виникали свої запитання, які не мають однозначних відповідей, на які 

треба і можна шукати відповіді в інших джерелах, причому багато днів, місяців і 

років. Ми повинні розвивати інтелектуальну зацікавленість учнів. 
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Методи критичного мислення, які можна використовувати  

під час роботи з підручником 

 

«Читання тексту з позначками» 

В основу цього методу покладено читання тексту з одночасним маркуванням 

окремих його частин спеціальними позначками на полях і заповненням таблиці. 

Така робота дає можливість вчителю:  

- створити на уроці клімат, який відповідає активній навчальній діяльності; 

- перевірити рівень попередніх знань кожного учня і рівень засвоєння 

нового матеріалу; 

- перевірити, як учні самостійно виконали домашнє завдання; 

учням: 

- навчитися читати вдумливо;  

- виділяти ключові поняття; 

- класифікувати отриману інформацію; 

- формулювати своїми словами думки автора;  

- оцінювати інформацію; 

- побачити, що кожний сприймає одну й ту саму інформацію по-різному. 

Щоб організувати діяльність, треба: 

- Написати позначки на дошці й пояснити, що вони означають: 

«+» (плюс) - знайома інформація; 

« - » (мінус) - нова для вас інформація; 

«?» (знак питання) - інформація, що здивувала вас і викликає інтерес, але 

інформації недостатньо і ви хочете дізнатися про це більше. 

- Дати учням завдання прочитати текст і зробити подібні позначки на 

полях підручника. На кожний абзац тексту по 1-2 позначки. 

- Після читання запропонувати учням класифікувати інформацію і 

заповнити таблицю в зошитах. 

- Обговорити результати роботи у класі. 

Ця стратегія потребує певного часу, але учні більш глибоко вивчають текст 

підручника, навчаються класифікувати інформацію. Критеріями класифікації є самі 

позначки. Під час обговорення учні навчаються формулювати свої висновки щодо 

інформації. Вчитель може перевірити таблиці в зошитах, може запитати про 

використання будь-якої позначки. Важливо, щоб діти ставили всі позначки, тому 

що коли вони ставлять «+», то визначають, що вони вже знають з цієї теми, а коли 

ставлять «-», то бачать, чого дізнались. Позначка «?» особливо цікава, тому що 

вона спонукає учнів до пошуку додаткової інформації в інших джерелах. 

 

«Читання з маркуванням тексту» 

Цей метод є вдосконаленням попереднього. Він передбачає читання тексту з 

метою знайти певну інформацію і позначити на полях кожний тип інформації 

спеціальними символами. 

Це дає можливість вчителю:  

- відібрати і відпрацювати всі програмні вимоги до навчального 
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матеріалу на уроці;  

- допомогти учням навчитися цілеспрямовано і самостійно працювати з 

джерелом інформації; 

учням:  

- визначити чіткі цілі для роботи з джерелом інформації;  

- знайти потрібну інформацію;  

- бути здатними використати потрібну інформацію в подальшому. 

Щоб організувати діяльність, необхідно: 

Вчителю визначити, яку інформацію учні повинні знайти у підручнику. 

Кожному типу інформації придумати певний символ (можна пропонувати самим 

учням зробити це). Символи виписати на дошці. Чітко пояснити учням, що вони 

повинні знайти у тексті. Пропонувати учням прочитати текст і промаркувати його.   
 

«Узагальнення в парах»  

Цей метод розрахований на читання тексту в парах і є особливо ефективним, 

коли текст складний для розуміння або перевантажений фактичним матеріалом. 

Це дає можливість вчителю: 

- залучити учнів до уважного читання важкого тексту; 

- впливати на правильне розуміння тексту та корегувати помилки;  

- допомагати у формулюванні запитань; 

учням: 

- уважно і вдумливо читати текст, зосереджуватись на його змісті; 

- розвивати вміння стисло формулювати (узагальнювати) своїми словами 

свої думки щодо розуміння тексту; 

- працювати з партнером, уважно слухати один одного, ділитися 

міркуваннями, спільно відповідати за результати навчання. 

Щоб організувати діяльність потрібно обрати текст, розбити його на короткі 

частини, далі об'єдную учнів у пари і даю чіткі пояснення, що вони повинні будуть 

робити: «Кожний член пари буде виконувати дві ролі: доповідача і респондента. 

Доповідач - уважно читає вголос абзац та узагальнює його зміст, тобто стисло 

своїми словами розповідає основну ідею. Респондент -  теж читає текст, а потім 

уважно слухає доповідача і ставить йому два запитання, які прояснюють зміст 

тексту. Потім вони повинні помінятися ролями, тобто доповідач стає 

респондентом, і навпаки, коли вони працюють над другим абзацом». Коли пари 

виконують цю роботу, кілька учнів називають вголос свої запитання. 
 

«Навчаючи вчуся»  

Цей метод передбачає читання тексту в групі й виконання кожним її  

учасником ролі вчителя, який керує процесом читання. Стратегія дає можливість 

вчителю: 

- організувати самостійну групову роботу учнів; 

- формувати в учнів навички розуміння тексту й застосування отриманих 

знань; 

учням: 

- навчаючи інших, навчатися самому; 
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- використовувати свої навички 

читання, узагальнення, знаходження 

головних ідей у тексті та взаємозв'язку між 

ними; 

- формулювати запитання; 

- відповідати на запитання своїх 

партнерів по роботі; 

- організовувати роботу групи. 

Щоб організувати діяльність, 

необхідно:  

Об'єднати учнів у групи по чотири 

учасники та ретельно пояснити, що вони по 

черзі будуть виконувати роль учителя, який 

повинен: прочитати текст; дуже стисло підсумувати основні ідеї абзацу; поставити 

запитання про прочитане; пояснити, що було не зрозуміло; зробити припущення, 

про що буде йти мова у наступному абзаці. 

Спочатку вчитель демонструє, як відбуватиметься робота на першому абзаці. 

Далі групи працюють самостійно, але після кожного етапу слід дати можливість 

одній з груп презентувати свою роботу і прокоментувати її. Після того як усі етапи 

прокоментовані, учні можуть працювати самостійно. 
 

 «Щоденник подвійних записів» 

Метод передбачає уважне читання тексту з нотатками. Дає можливість 

вчителю: 

- формувати у себе толерантне ставлення та повагу до думок та життєвого 

досвіду учнів та організувати дискусію у формі розмови. 

учням: 

- міркувати над текстом та викладати власні думки на папері; 

- дискутувати; 

- ставити собі запитання під час читання; 

 

Щоб організувати діяльність, необхідно: 

Вчитель пояснює правила учням: провести вертикальну лінію на аркуші 

паперу; під час читання ліворуч записати, яка подія або персонаж їх вразив , а 

праворуч - написати коментар до цього (Що саме їх вразило? Які думки 

викликало? Які запитання виникли?). Дати учням час на читання і занотовування, 

запропонувати учням поділитися своїми коментарями.. Задля підтримки дискусії 

можна поставити і запитання: Чому саме ця цитата зацікавила? Які думки вона 

викликала?  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Структура уроку, побудованого за педагогічною технологією критичного 

мислення, містить три основні етапи. 

Актуалізація. Це етап уроку, протягом якого учням пропонується подумати і 

пригадати, що вони вже знають з теми. Учні можуть поставити запитання вчителю, 

сформувати мету навчальної роботи. На цій фазі відбувається кілька пізнавальних 

операцій: 

- по-перше, учні встановлюють рівень власних знань, будують своє 

розуміння нових знань і поглядів; 

- по-друге, активізується їхня увага та зацікавленість навчальним процесом. 

Роль учителя – скоординувати роботу учнів, виявити рівень їх знань і вмінь, 

вислухати нові ідеї. 

Усвідомлення. На цьому етапі уроку учні здійснюють пошукову діяльність, 

конструюють та усвідомлюють новий матеріал, вступають в контакт з новою 

інформацією і самостійно її опрацьовують. Завдання учителя на стадії 

усвідомлення - підтримати зацікавленість класу та допомогти встановити зв’язки 

між відомими та невідомими знаннями, заохотити дітей до розуміння отриманих 

знань і умінь. 

Рефлексія. Етап уроку, протягом якого учні роблять перегляд ідей, що 

розглядалися, запитують, інтерпретують, застосовують і поширюють нові знання. 

На цьому етапі учитель досягає кількох цілей: 

- учні починають відтворювати щойно сприйнятий матеріал своїми словами;  

- створюються умови для обміну думками, розвиваються комунікативні 

уміння;  

- особливої уваги набувають самостійність, оригінальність висловлених 

думок, їх обґрунтованість та уміння узагальнювати. 

Впровадження технологій критичного мислення в навчальний процес 

розпочинаю з планування теми, що є основною структурною одиницею навчання. 

Продумую запитання: чому ця тема є важливою? Визначаю завдання теми та 

очікувані результати, добираю найбільш ефективні методи та прийоми, розподіляю 

час на виконання різних вправ, продумую домашні та додаткові завдання для учнів. 

Вивчення теми починаю зі стадії «виклику» (мотивації). На цьому етапі 

повідомляю учням, навіщо і для чого їм потрібно знати цю тему, спонукаю їх до 

постановки завдань, допомагаю сформулювати головну проблему, яку можна 

розв’язати, лише опрацювавши навчальний матеріал. Це буде головною метою 

діяльності учнів на уроці. 

Який вигляд мають ці завдання на практиці? Я пропоную спробувати знайти 

власний спосіб розв’язання тих проблем, які випали на долю відомих історичних 

осіб, при цьому обґрунтовуючи свої рішення.  

Наприклад, поміркуйте над проблемою: 
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На початку гетьманування Іван Мазепа вважав, що він може розбудувати 

Україну тільки у спілці з Москвою. Але згодом вирішив остаточно розірвати 

зв’язки з Московською державою. Як ви гадаєте, чому так кардинально змінилися 

погляди гетьмана? 

На другому етапі уроку – сприйняття та усвідомлення знань використовую 

різні форми, методи і прийоми: роботу з підручником, картою, історичними 

джерелами: читання з маркуванням тексту, складання таблиць, схем, тез, 

конспектів, відповіді на запитання, дискусії, групову роботу. Опанування теми 

постійно спрямовую на проблемні запитання, що були сформульовані на початку, 

допомагаю учням у пошуку інформації, її опрацюванні та осмисленні, в 

оформленні результатів роботи, у формулюванні попередніх висновків. Результати 

роботи учні подають у вигляді таблиць, схем, стендових проектів, рефератів тощо 

перед класом або групою. 

На третьому, рефлексивно-оцінювальному етапі спонукаю учнів аналізувати 

зроблене, зіставляти досягнуті результати із поставленою метою, висловлювати 

свою точку зору на проблему,  здійснювати само оцінювання та взаємооцінювання. 

Для цього використовую метод дискусії, дебати, обмін думками, аргументування, 

складання характеристик, есе, заповнення таблиці.  

Практична значимість розвитку критичного мислення полягає в орієнтуванні 

учнів на самостійне здобування знань, розвиток творчості й набуття навичок 

самостійно навчальної праці шляхом розумного співвідношення загальнонаукових 

і специфічних історичних умінь при одночасному розвитку навичок самоконтролю 

і взаємоконтролю, у практичному застосуванні набутих історичних знань і вмінь, у 

конструктивному засвоєнні та інтерпретації навчального матеріалу. 

 

Технології, які використовую для розвитку критичного мислення учнів  на 

уроках історії України 

 «П'ятихвилинне есе» 

Есе – це письмовий твір, вільне, особисте трактування певної теми. Його 

метою є переконати читача у тому, що ви добре оволоділи темою і можете 

аргументувати свою точку зору. Метод передбачає написання протягом п'яти 

хвилин своїх вражень щодо теми уроку[18].  

Дає можливість вчителю: 

- визначити, як учні засвоїли тему, що залишилося незрозумілим; 

- скорегувати свою подальшу роботу над темою; 

- оцінити свій урок; 

учням: 

- краще зрозуміти свої думки і почуття щодо теми уроку; 

- навчитися викладати думки стисло; 

- визначати, які запитання залишилися без відповіді; 

- підбивати підсумки праці. 

Щоб організувати діяльність, необхідно: 

-  кінці уроку запропонувати учням протягом п'яти хвилин написати: ключові 
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поняття теми або нові поняття, які вони дізналися, або поняття, які сподобались чи 

не сподобались, або одну річ, про яку вони дізналися з теми, й одне запитання, на 

яке поки що не знайшли відповіді.  

 «Пошук помилок» 

Метод застосовується під час повторення і закріплення  

вивченого матеріалу. Учитель заздалегідь готує аркуші з текстом №1 (без 

помилок) за темою, що досліджується, а також стільки ж аркушів з аналогічним 

текстом №2, де умисно зроблені помилки. Учням роздають текст №1. Вони 

протягом 10 хв. уважно вивчають зміст аркуша. Опісля текст №1 вилучають і 

замінюють текстом №2, у якому школярі мають знайти допущені помилки[24].  

 «Куточки» 

Метод навчає доводити свою думку і може застосовуватись для підбиття 

підсумків та узагальнення навчального матеріалу. 

Пропоную проблему для обговорення. Діти обирають певну позицію. Потім 

кожен фіксує на папері декілька аргументів на її користь. Формуються групи 

прихильників даної точки зору, що висувають загальні обґрунтування. Від кожної 

групи виступає доповідач. Підбиваючи підсумки, школярі можуть змінювати 

позицію, аргументуючи це письмово. 

Педагогічна технологія розвитку критичного мислення може успішно 

застосовуватись під час вивчення будь-якої теми у будь-якому учнівському 

колективі. Окрім того, вона не виключає можливості поєднання з іншими 

технологіями, зокрема, використання методів активного та інтерактивного 

навчання [23]. 

Потреби суспільного розвитку, пошуки шляхів формування успішної та 

відповідальної особистості привели до появи сучасної концепції критичного 

мислення (її першооснови  Е. де Боно знайшов ще в часи античної демократії). 

Ідеї розвитку критичного мислення в учнів знайшли відгук в українському 

освітньому просторі, поширилося коло вчителів, методистів, теоретиків та 

практиків, які розуміють важливість роботи в цьому напрямку. Це створює 

можливості для широкої імплементації ідей та стратегій розвитку критичного 

мислення в українську освітню реальність. 

Критичне мислення - це особливий тип мислення, високий рівень розвитку 

якого робить людину більш самостійною та ефективною. Це такий тип мислення, 

який можна розвивати, якого можна навчати. 

Як свідчать наведені визначення, критичне мислення є складним, багатомірнім 

та багаторівневим явищем, яке можна розглядати з точки зору філософії, 

психології, педагогічної теорії. Основні параметри критичного мислення (яке є 

складовою частиною мислення глобального), які формують зміст та завдання 

освіти, це: 

- сприйняття сучасного світу цілісно; 

- пізнання світу у взаємодії всіх його сторін і  себе в цьому світі; 

- відкритість особистості до усього нового; 

- вміння бачити альтернативні шляхи вирішення проблеми та 

подолання стереотипів. 
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Зростання ролі критичного мислення пояснюється особливостями сучасної 

епохи, яку називають епохою інформаційного вибуху, кількість нової інформації 

зростає кожного дня. Тому необхідно шукати, а головне свідомо відбирати та 

перевіряти інформацію. Аналітично підходити до інформаційних потоків та 

прагнути використовувати тільки об’єктивну, достовірну інформацію. 

Можна виокремити рису сучасності таку, як багатоманітність. Адже кожного 

дня ми стикаємось з великою кількістю різних ідей, поглядів, думок. Але виникає 

проблема: як обрати те, що саме мені необхідно? Для цього ми і використовуємо 

критичні підходи до правильного оцінювання ситуації чи проблеми,  залучаючи 

різні аспекти, аби вміло протистояти маніпулюванню та бути готовими 

передбачати наслідки власного вибору. 

Ще одна важлива риса сучасності - це поширення демократичних цінностей та 

шляхів розвитку. Демократія вимагає вміння виробляти та аргументувати власну 

позицію, володіти навичками публічного обговорення, вмінням бачити протиріччя 

та формувати спільне рішення, але новий час потребує  готовності до роботи не 

поруч, а разом з іншими та толерантності до інших думок і поглядів. Цьому можна 

навчитися, але знову ж таки при допомозі критичного мислення. 

Підбиваючи підсумки, маємо констатувати, що критичне мислення – це, перш 

за все, наукове мислення, потреба в якому в умовах інформаційного суспільства 

стає все більше актуальною. Сучасну освіту важко уявити без підходів критичного 

мислення, саме тому використання критичного мислення на уроках історії є 

необхідним для навчання та орієнтування в історичному просторі.  

Використання методики критичного мислення допомагає зробити уроки 

цікавішими і більш творчими, підвищити коефіцієнт корисної дії учнів на уроці. 

Але водночас ця методика вимагає  від учителя ґрунтовної підготовки, 

продумування всіх етапів, кожного виду роботи, завдань, широкого використання 

методичних новинок, що потребує значного напруження розумових і духовних сил. 

Але і результат такої роботи значно вищий, ніж за традиційної системи навчання. 

Натомість світом керує той, хто володіє інформацією. А це вимагає якісно-

нових знань і умінь, чому і навчає сучасна логіка, аналітика та критичне мислення 

[23]. 
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