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сылки для дифференциации образовательного процесса, дает возможность обу
чающимся выстраивать траектории обучения с учетом своих индивидуальных 
особенностей и потребностей, открывает широкие возможности внедрения в 
учебный курс компонентов творческого исследовательского характера, обеспе
чивает необходимые коммуникации, предоставляет возможности самоконтроля 
и т. д. Именно такой способ (характер) образования и необходим современной 
личности, стремящейся быть востребованной и успешной в личностном росте, 
профессиональной, социальной или (и) любой другой сферах жизни общества в 
условиях быстро меняющегося современного мира.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕД1АОСВ1ТИ В УКРА1Н1:
ДОСВ1Д ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статтг розглядаютъся основт концептуалъм тдходи до запровадження 
медХаосвти, проаналХзовано через соцопитування стан обЪнаност1 громадсъкостХ з
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боною проблематикою, охарактеризовано значения медгаосвгти у  контекст1 тнова- 
цшних змш у  педагогщ.

Внедрение медиаобразования в Украине:опыт и перспективы
В статье рассматриваются основные концептуальные подходы к внедрению 

медиаобразования, в результате проведения соцопроса проанализирована осведом
ленность общественности по данной проблематике, охарактеризовано значение ме
диаобразования в контексте инновационных изменений в педагогике.

The introduction o f media education in Ukraine: experience and prospects
The article considers the basic conceptual approaches to the implementation o f  me- 

diaeducation is analysed through the opinion polls the state o f  awareness in this area, 
characterized by the value o f  mediaeducation in the context o f  innovative changes in peda
gogy.

У 2015 та на початку 2016 року мед1аосвгга в Украли набула подалыного 
розвитку. Це пояснюеться декшькома факторами. Одним з основних е розумш- 
ня необх1дност1 протистояти шформацшному впливу та тиску з боку мед1а, яю 
багато роюв домшували в У крапп. За два стало зрозумшим, що без мед1аосвгги 
протистояти цьому -  справа невдячна. 1ншим фактором стало звернення не 
тшьки Нацюнально! АкадемЙ педагопчних наук, а й М шктерства осв1ти 1 нау
ки до мед1аосв1тньо1 проблематики. Прикладом цього е ннщатива проведения 
Всеукра'шського конкурсу на кращий план-конспект уроюв з юторй' Укра'ши, 
всесвггньо!' ктори, курс1в «Людина 1 свгг», «Людина 1 суспшьство» з елемента- 
ми мед1аосв1ти 1 мед1аграмотност1, видання поЫбника «Мед1аграмотшсть на 
уроках суспшьних дисципл1н», активна сшвпраця з громадськими оргашзащя- 
ми, зац1кавлен1сть у проведенн1 науково-методичних конференцш, зокрема, че- 
тверт1й м1жнародн1й конференци «Практична мед1аграмотн1сть: м1жнародний 
досв1д та укра'шсью перспективи» (березень 2016). Значним проривом став ма- 
сштабний проект -  «Програма мед1аграмотност1 для громадян», що тривав 1з 
липня 2015 року до кшця березня 2016-го в партнерств! трьох оргашзацш: Ака
дем!! укра‘шсько1 преси, 1ЛЕХ та БкрРаке. Основним способом пщвищити ме- 
д!аграмотн!сть були трен1нги, що проходили в 14 областях Укра'ши. Загалом у 
треншгах взяли участь бшьше 14 тисяч громадян. Серед учасниюв була велика 
кшьюсть прац!вниюв середньо!' школи, викладач!в виш!в, б!бл!отекар1в, а також 
науковщв, психолопв, журнал!ст1в м1сцевих ЗМ1, працАвниюв державних 
служб, кр1м того, треншги проводилися для внутр!шньо перем!щених ос1б. На- 
вчання концентрувалося на трьох темах: шформащя й мас-мед1а, ман!пуляц!я ! 
боротьба (пропаганда, фейк як р1зновид !нформац!йно1' ман!пуляци), мова нена- 
вист1 [1].

Кр1м того, протягом 2015-2016 роюв було проведене ряд дослщжень, що 
дозволяють узагальнити досв1д впровадження мед!аосв1ти в Укра'шп Ц1 соц!о-
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лопчш дослщження засвщчують оцшку громадянами впливу мед1а на суспшьс- 
тво та необхщшсть впровадження мед1аосв1ти та мед1аграмотност1 в загальноо- 
св!тшх школах Укра'ши.

Дорослим респондентам у лютому 2016 року запропонували в1дпов1сти на 
запитання щодо приналежност1 мед1а: «Якщо ви д1знаетесь, що його власником 
е олшарх, пов'язаний 1з корупцшною чи крим1нальною д1яльн1стю, як зм1ниться 
ваше ставлення до шформацн цього телеканалу?».

На 25,4 % споживач1в це не вплине 1 вони продовжать дивитись передач! 
цього телеканалу, 23,8 % заявили, що шукатимуть додатков1 джерела шформа- 
Щ1, 23 % припинять дивитись 1нформац1йн1 програми телеканалу, а й можливо 
припинять дивитись цей телеканал взагалц майже 5 % взагал1 не дивляться те- 
лебачення, 22,9 % респондентам було «важко сказати» 1 вони не знають вщпо
вщ .

На запитання «Як Ви вважаете, пщ час пол1тичних ток-шоу на централь- 
них телеканалах п1д1ймаються д1йсно суспшьно важлив1 проблеми чи вщстою- 
ються штереси пол1тик1в чи ол1гарх1в?» 34,5 % вважають, що у ток-шоу вщс- 
тоюються штереси пол1тик1в, 1 водночас порушуються важлив1 проблеми. 
Майже така ж кшьюсть респондент1в под1лилась таким чином: 22,1 % в1дпов1- 
ли, що там справд1 порушуються суспшьно важлив1 проблеми, 11,1 % вважа
ють, що у ток-шоу вщстоюються штереси полггиюв чи ол1гарх1в. Майже 22 % 
не дивляться полггичш ток-шоу.

Як видно з дослщження бшышсть опитаних розум1ються на проблематищ 
залежност1 мед1а в1д пол1тиюв та власниюв, яю е у пол1тищ. Це п1дтвердили в1- 
дповщ1 на наступи! питания соцопитування. Зпдно [з результатами, з твер- 
дженням, що «Мед!а впливають на мою полггичну позицш та соц!альну пове- 
дшку» погодились 35,3 % опитаних (8 % вщповши, що це дуже близько до !х 
точки зору, 27,3 % -  близько до 1х точки зору), 28,8 % -  важко сказати близько 
чи не близько до мое! точки зору, 15,8 % -  не близько до мое! точки зору, 
12,6 % -  зовшм не близько до мое! точки зору. Респондента ч!тко визначають 
вплив мед!а на них.

Водночас при вщповщ! на запитання «Мен! потр!бш додатков! знания про 
мед!а, щоб не шддаватися можливим впливам з боку мед!а» вщ повщ  подши
лись. 33,9% вщповши, що це близько (26,1%) або дуже близько до 1х точки зору 
(7.8%). 29,4 % -  не близько до мое! точки зору (15,5 %), або зовам  не близько 
до мое! точки зору (13,9 %). Для 27,4 % було важко вщповюти на це запитання
[3].

1Д вщ повщ  говорять про те, що укра'шщ стають мед!аграмотними спо- 
живачами. Зрозумшо, що цей процес не набув яюсного характеру, що пщтвер- 
джуеться соцопитуванням «Хто волод!е укра'шськими телеканалами.». Досл!-
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дження здшснювалось на приклад1 кшькох основних укра'шських телеканал1в. 
На думку опитаних, редакцшну полггику укра'шських ЗМ1 визначають переду- 
с1м IX власники. 45 % вважають, що найбшыною м1рою на ЗМ1 впливае влас- 
ник, 21 % -  що це держава, 11% -  що журналюти та редактори роблять це сам1. 
Лише 4 % сказали, що редакцшну пол1тику визначае передушм сусп1льство. 
18 % не мають певно!' думки з цього приводу.

У суспшьств1 не склалось ч1ткого переконання про те, що потр1бно знати, 
кому належить канал. 34 % опитаних вщповши, що 1м дуже або скор1ше важли- 
во знати реального власника телеканал1в, як1 вони дивляться. Натомють для 
40 % це питания скор1ше або зовс1м не важливе. 25 % не мають ч1тко1 позицй' з 
цього питания [4].

Не дивлячись на це на запитання «Чи вважаете ви, що потр1бно запрова- 
дити навчання з мед1аграмотност1?» 45 % громадян вщповши, що курс мае бути 
запроваджений у школах, 40 % -  вважають, що вш необхщний у вишах, 27,8 % 
в1дпов1ли, що потр1бн1 широю просв1тницью кампани з мед1аграмотност1 для 
дорослих, 12,1 % не вважае, що потр1бне навчання з мед1аграмотност1.

На запитання «Чи защкавлеш Ви у додатковш шформаци про те, як мед1а 
впливають на д1тей?» майже 48 % вщповши ствердно, 38 % -  ш, 17,3 % -  «важ- 
ко сказати» [3].

Таким чином впровадження мед1аосв1ти та мед1аграмотност1 в загальноо- 
св1тн1х школах Украши стае дуже актуальним, що п1дтверджуеться соц1олопч- 
ним дослщженням проведеним у кв1тн1 2015 року.

Водночас, як зазначено в аналггичнш записщ Нац1онального 1нституту 
стратепчних дослщжень «Мед1аосв1та як чинник пщвищення якост1 осв1ти та 
зас1б протистояння гуман1тарно1' агресй'» наявн1сть значно!' кшькосп концепту- 
альних п1дход1в до мед1аосвгги 1 мед1аграмотност1; 1нерц1я системи осв1ти, яка 
надае недостатню увагу розвитку ьфитичного мислення, особливо при вивченш 
предмет1в суспшьствознавчо!' групи; ризик зведення мед1аосвгги до вивчення 
основ журналютики чи засад пол1тично1 мед1акритики, чим сучасна мед1аосв1та 
далеко не вичерпуеться; необх1дн1сть поеднання знань, ум1нь 1 навичок, що на
лежать до р1зних традицшних навчальних дисципл1н (шформатика, укра’шська 
та 1ноземн1 мови, суспшьствознавство тощо); швидк1 темпи розвитку нових ме- 
д1а не сприяе швидкому впровадженню мед1аосв1ти [2].

На нашу думку, найоптимальшшими формами впровадження мед1аосвгги 
е: запровадження мед1аосв1тн1х курс1в, розроблених 1 рекомендованих М1н1с- 
терством осв1ти 1 науки Укра’ши як окремих навчальних дисципл1н («Основи 
мед1аграмотност1» для учшв 8 (9) клас1в, «Сходинки до мед1аграмотност1» для 
)шн1в 2-Л «Основи ^^^^щзамотностЬ) для учшв 10-11 клас1в, «Мед1аг-
рамота в педагопчних училищах 1 коледжах», «Мед1аосвгга (Мед1аграмот-

161



2016 Медиасфера и медиаобразование:

шсть)» для обласних ш стш упв тслядипломно! педагопчно!' осв1ти) та штегра- 
щя елемешзв мед1аосв1ти в юнукга навчалып предмета \ курси, зокрема, йдеть- 
ся про суспшьствознавство, шформатику, укра'шську мову [ л1тературу.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ В ДИСЦИПЛИНАХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматриваются вопросы возможности и особенности применения проект
но-ориентированного подхода при обучении студентов в дисциплинах информацион
ных технологий.

Project-based learning students in the disciplines o f information technology
The questions and features the use ofproject-oriented approach in teaching students 

in the disciplines o f  information technology.

Настоящее состояние вузовского образовательного процесса характери
зуется непрерывной динамикой учебных планов и программ; введением новых 
дисциплин; поиском оптимального баланса и уместности применения совре
менных образовательных технологий, включающих мультимедийные ресурсы, 
в целях обеспечения качества образования.
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