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«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

ВОРОНОВА І.І., заступник директора з навчальної роботи,  

Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного професійного 

розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам 

суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого та 

конкурентоспроможного фахівця.   

Якщо говорити про рівень володіння професійними компетентностями: 

комунікативними, предметними, соціальними, математичними та ін., то 

суспільство саме до професії педагога ставить завжди найвищі вимоги, не 

говорячи вже про особисті якості: доброзичливість, справедливість, 

толерантність, а зараз йому потрібно ще вирішувати проблеми світу цифрових 

технологій: плагіат, онлайн-цькування, інформаційне перевантаження… і все це 

має відношення до сучасного медіапростору, таким чином сучасному викладачу 

без медіаграмотності аж ніяк.  

На сьогодні бути за межами сучасного медіа простору неможливо також під 

впливом наступних факторів: 

«Креативне студентство»

«Молодий спеціаліст»

ФАКТОРИ МЕДІАОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕХНІКУМІ

 

1. «Креативне 

студентство» - переважна більшість 

студентів зараз має широкий спектр 

захоплень, нестандартне мислення, 

комунікативність практичних вмінь та 

SMART-знання. А тому викладач  

повинен бути «сучасним», впершу чергу, у їх розумінні! 

2.  «Молодий спеціаліст» - незважаючи на те, що в більшості 

навчальних закладів середній вік педагогічного колективу – 49-55 років, разом з 

тим склад поступово оновлюється завдяки діяльності молодих викладачів, і хоча 

їх педагогічний досвід лише формується, але нове світосприйняття, нові 
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технології, які вони використовують, нові тенденції, які їм відомі завдяки іншому 

оточенню – є важливим фактором в сучасній освіті .  

Педагогічний колектив нашого технікуму останнім часом приділяє достатню 

увагу даній проблемі, як через колективні форми, стандартні, для кожного 

закладу: засідання педагогічної та методичної рад, шкіл педагогічної майстерності 

чи викладачів-початківців, науково-практичні семінари, тренінги, практикуми, 

педагогічні читання, конференції.  

Так, були проведені педагогічні 

рада на теми:  

 Медіаосвіта в сучасній 

педагогічній парадигмі; 

 Дистанційна освіта – 

вимога  сучасності. 

Педагогічні наради

Дистанційна освіта –
вимога сучасності

Медіаосвіта в сучасній
педагогічній парадигмі

 
Школи педагогічної майстерності у формі науково-практичних семінарів та 

педагогічних читань: 

 Коучинг в освіті для формування моделі власного успіху викладача і 

студента,  

 STEM освіта: проблеми та напрямки впровадження. 

Школи викладачів-початківців у формі майстер-класів: 

 Ресурси Microsoft в роботі викладача;  

 Серйозні відеоігри в освіті: вплив та потенціал  (досвід викладача 

Кошулько Л. І.) 

 Основні етапи створення академічних курсів для впровадження он-

лайн освіти. 

Наші викладачі та студенти тільки за останній час взяли участь в 

конференціях різного рівня, що безпосередньо пов’язані з тематикою медіа 

освіти, серед яких:  

 Конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне 

мислення», стаття Михайлик Н.О. «Інтерактивні інструменти, технології та 

методи в освіті».  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH0NzRy8TdAhWjtYsKHfkZAUEQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicrosoft&usg=AOvVaw2f9Qvj_hUnKsErIc1bgDBv
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 VIII науково-практична конференція «STEAM-освіта та її 

впровадження в системі фахової передвищої освіти», публікація Єрьоміної І.М. на 

тему: «STEAM-освіта в Україні та у системі фахової передвищої освіти».  

Основні етапи створення академічних
курсів для впровадження он-лайн освіти

Автор: Михайлик Н.О.

Серйозні відеоігри в освіті: 
вплив та потенціал

Автор: Кошулько Л.І. 

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

 Міська науково-

практична конференція 

«Інформаційні технології» стаття 

студента групи ПЗ-16-1/9 Залепи 

В., під керівництвом Саприкіної 

І.Г.:  «Просування веб-сайтів 

через їх SEO-оптимізацію» та 

стаття студентки групи ПЗ-18-1/9 

Акінцевої А.С., під керівництвом Куценко А.О.: «Тенденції розвитку штучного 

інтелекту». 

 I Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-

конференції молодих вчених, 

аспірантів та студентів 

«Інноваційні технології в 

процесі підготовки молодших 

спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку»; 

Конференції з медіаосвіти

Назва конференції Учасники 

I Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів

«Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку»

ІІ науково-методичній конференції «Smart-освіта: ресурси та перспективи»

Конференція «Сучасні освітні тенденції: 

медіаграмотність та критичне мислення»

Михайлик Н.О. 

«Інтерактивні інструменти, технології 

та методи в освіті»

VIII науково-практична конференція 

«STEAM-освіта та її впровадження в системі 

фахової передвищої освіти»

Єрьоміна І.М. 

«STEAM-освіта в Україні та у системі фахової 

передвищої освіти»

Міська науково-практична конференція 

«Інформаційні технології» розвитку штучного 

інтелекту»

Саприкіна І.Г., Залепа В. 

«Просування веб-сайтів через їх SEO-оптимізацію» 

Куценко А.О., Акінцева А.С.  

«Тенденції розвитку штучного інтелекту»

 

 ІІ науково-методичній конференції «Smart-освіта: ресурси та 

перспективи».  

Більш результативними формами в підвищенні медіа грамотності є 

індивідуальні форми, що є основним елементом  інформальної освіти,  яка 

передбачає  самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема 

і під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 

іншою діяльністю, тобто це самоосвіта. Ще до введення нового Порядку 

підвищення кваліфікації до 70 % наших викладачів активно та постійно займалися 

питаннями самоосвіти через участь в різних вебінарах та масових-онлайн курсах, 
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вивчення психолого-педагогічної та наукової літератури, підготовка доповідей, 

публікацій тощо. 

Як результат їх участі у різноманітних вебінарах, сертифікати отримані 

нашими викладачами, серед яких:  

Вебінари

Назва заходу Учасники 

«Візуалізація в 

освітньому процесі: 

скрайбінг, скетчноутінг, 

інтелект-карти та інші 

інструменти» -

Донець А.О. 

Михайлик Н.О.     

Чижикова Н.В.

«Онлайн-сервіси для 

створення тестів» -
Донець А.О.

Чижикова Н.В. 

«QR-коди в освітній 

діяльності – перший крок 

у доповнену реальність» -

Донець А.О.

Чижикова Н.В.

«Storytelling –

ефективний метод 

розвитку комунікативної 

компетентності сучасних 

учнів» -

Воронова І.І.

 

Вебінари

Назва заходу Учасники 

«Методика створення та 

проведення навчальних квестів», 

«Практика використання 

інтернет-ресурсів на уроках

іноземної мови» -

Донець А.О.

«Принципи успішної комунікації 

сучасного педагога» -

Єсіпова О.Ю.

«Онлайн-ресурси для організації 

практичної роботи з візуальними 

джерелами інформації» -

Михайлик Н.О.

«Інтернет-олімпіади як 

інструмент урізноманітнення 

освітнього процесу» 

«Інтернет-олімпіади як засоби 

мотивації учнів» -

Тітова А.О.

«STEM у школі: методичні 

рекомендації щодо 

впровадження», 

Чижикова Н.В.

 

 «Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-

карти та інші інструменти» - Донець А.О., Михайлик Н.О., Чижикова Н.В.; 

 «Онлайн-сервіси для створення тестів» - Донець А.О., Чижикова Н.В.;  

 «QR-коди в освітній діяльності – перший крок у доповнену 

реальність» - Донець А.О., Чижикова Н.В.;  

 «Storytelling – ефективний метод розвитку комунікативної 

компетентності сучасних учнів» - Воронова І.І.;  

 «Методика створення та проведення навчальних квестів», «Практика 

використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови» - Донець А.О.; 

 «Принципи успішної комунікації сучасного педагога» - Єсіпова О.Ю.; 

 «Онлайн-ресурси для організації практичної роботи з візуальними 

джерелами інформації» - Михайлик Н.О.; 

 «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього 

процесу» та «Інтернет-олімпіади як засоби мотивації учнів» - Тітова А.О.; 

 «Як розпізнати булінг у класі та знищити його як явище», «STEM у 

школі: методичні рекомендації щодо впровадження», «Тайм-менеджмент та 

ресурси для підвищення ефективності роботи педагога», «Профілактика та 

подолання емоційного вигорання», «Формування позитивного психологічного 
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мікроклімату в шкільному, педагогічному колективі. Психологічна сумісність» - 

Чижикова Н.В. 

 Семінарах, тренінгах, практикумах: 

 «Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал»  

  «Гейміфікація як інноваційний спосіб організації навчання у вищій 

школі», 

 «Використання додатків Google у професійній діяльності викладача та 

адміністрації закладу освіти» - Бугай О.А, Воронова І.І.  

 Всеукраїнський майстер-клас: «Цифрові інструменти та можливості 

Google для безпечнішого Інтернету» - Єсіпова Н.М., Єсіпова О.Ю. 

Семінари-тренінги, практикуми

Назва заходу Учасники 

«Відеоігри в освіті: 

вплив, досвід, потенціал» 

«Гейміфікація як інноваційний спосіб

організації навчання у вищій школі»,

«Використання додатків

Google у професійній

діяльності викладача та 

адміністрації закладу 

освіти» -

Бугай О.А

Воронова І.І. 

Всеукраїнський майстер-

клас: «Цифрові

інструменти та 

можливості Google для 

безпечнішого Інтернету» -

Єсіпова Н.М. 

Єсіпова О.Ю.

 

 Практичний інтенсив: 

«Інтернет-ресурси в роботі 

вчителя» - Єсіпова Н.М., 

 «IPD Week» - 

Чепчак Т.В.,  

 Міжнародний 

науково-практичний семінар 

та кваліфікаційний тренінг: «Сучасні технології навчальної діяльності викладача 

ЗВО» - Кошулько Л.І.,  

 Семінар-тренінг: «Використання цифрового та сенсорного формату 

інформації для візуалізації навчального матеріалу з дисципліни Економіка» - 

Чорна Н.О.  

Міжнародних  курсах з комп’ютерної грамотності: 

 International Internship in the Computer Science Program (Інтенешенел 

Інтерншіп ін зе Комп:юте Сайєнс Програм) 

 Грицюк А.І. тренінги Регіональної (не)конференції для педагогів 

EdCamp Ukraine 

 Толокнєєва О.В. в рамках Меморандуму про співпрацю МОН України 

та Microsoft пройшла курси «Microsoft в освіті»  
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Міжнародні курси комп'ютерної грамотності

WOW Teachers

Сучасні web-застосування

International Internship in the Computer 

Science Program

 

Регіональна (не)конференція для 

педагогів EdCamp Ukraine

 

 Чижикова Н.В. та Чепчак Т.В. долучилися до Всеукраїнського 

соціально-освітнього проекту WOW Teachers (ВАУ тічерс) щодо підготовки 

викладачів інформатики за напрямом «Сучасні web-застосування». 

Михайлик Н.О. отримала сертифікат «Google-форми в роботі викладача», та 

створила допоміжний on-line курс з математики на платформі Сlassroom, яким 

користуються і інші викладачі. 

Троє наших викладачів зі значним педагогічним досвідом були направлені 

методистами до участі у програмі міста «Університет третього віку», де пройшли 

курси комп’ютерної грамотності. 

Оволодівши різноманітними сучасними інтерактивними інформаційними 

методами наші викладачі стають активними учасниками медіапростору і це дає їм 

можливість по-перше відповідати креативному, сучасному студентству, по-друге 

використовувати якомога більше можливостей масової комунікації. Причому 

робити це на всіх етапах підготовки здобувачів освіти: від підготовки до ДПА 

через різноманітні інтернет-ресурси наприклад: EdEra,  Prometheus та інші 

онлайн-тренажери, які завдяки сучасному та продуманому функціоналу,  

мобільності та зручності у використанні роблять їх просто знахідкою, як для тих 

хто готується , так і для їх батьків, бо це дає можливість:   визначити рівень 

підготовки дитини на різних етапах; при бажанні дистанційно спостерігати за 

перебігом тренувань.  Різноманітність цих  онлайн-тренажерів вражає: вони 

містять ЗНО за попередні 11 років, різноманітні за режимами проходження. До 

написання курсових і дипломних проектів, наприклад маркетологи    
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опрацьовують періодичні видання, Інтернет-ресурси, сайти компаній, офіційну 

звітність банків і підприємств, що розміщені на сайтах.  

Адміністрація намагається створити умови для того, щоб кожне робоче місце 

було облаштоване мультимедійними пристроями, забезпечити доступ до мережі 

інтернет в усі аудиторії та кабінети.  

Елементи інформаційно-комунікаційних технологій активно 

використовуються сьогодні також в організаційній, управлінській та методичній 

діяльності технікуму. Створені онлайн-сервіси для обміну досвідом та 

інформацією серед яких: 

Онлайн сервіси для обміну досвідом 

 

1. Поштова скринька 

методичного кабінету: «Для 

викладача». 

2. Сторінки ЦК на сайті 

технікуму. 

3. Використовуються також 

соціальні мережі фейсбук, 

інстаграм, тощо  

 

Перелік  використаних джерел 

1. Ганжа Н.В. Самоосвіта педагога як умова професійного розвитку zh_I_niva znan_42011 

stor _37__1. 

2. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту. / Л.М. Карамушка  – К.: Либідь, 

2004. – 424 с. 

3. Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога // Управління 

освітою. – 2006. - №17. – С.4-5. 

4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні/ за ред. Л. Найдьонової, М. 

Слюсаревського. – К., 2016. 

5. Медіаосвіта та медіаграмотність / за ред. В. Іванова, О. Волошенюка К., 2018 

6. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / за ред. С. Шейбе – К., 2017 
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МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ  

ДО ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ 

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

БУГАЙ О.А., голова циклової комісії суспільних дисциплін 

Ми настільки змінили своє оточення, що тепер для того, 

 щоб у ньому жити, нам треба змінити себе… 

Норберт Вінер 

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки 

особистості до вмілого і безпечного користування ними.  

Майбутнє суспільство все більше спиратиметься на інформаційно-

комунікаційні технології: web-технології, хмарні обчислення, смартфони та 

інтернет «розумних речей», штучні інтелекти та інші ґаджети.  

Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, 

часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного 

соціального навчання, стають засобом дистанційної і джерелом неформальної 

освіти. До цього додаються недосконалий захист споживача інформації від 

медіаконтенту, що може шкодити його здоров’ю та розвитку, відсутність 

механізмів ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не допускали б 

недоброякісної медіапродукції, низькоморальних цінностей, інших соціально 

шкідливих інформаційних впливів. У цих умовах медіаосвіта стає 

фундаментальною складовою інформаційності суспільства.  

Так, за даними Всеукраїнського опитування, проведеного в лютому 2018 р. 

Київським міжнародним інститутом соціології, 61% жителів України вважає, що 

держава і громадські організації мають докладати зусиль для підвищення 

медіаграмотності, з пріоритетом навчання підлітків (48 %), та дорослих (29 %). 

 

Тому медіаосвіта має стати одним з 

головних чинників забезпечення 

відкритості освіти щодо сучасних 

швидко змінюваних знань і наближення 

змісту освіти до потреб повсякденного 
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життя людини.  

Закон “Про освіту” передбачає 11 ключових компетентностей та 10 

наскрізних вмінь. Серед ключових компетентностей є інформаційно-

комунікаційна. А серед наскрізних вмінь є як критичне мислення, так і здатність 

логічно, стисло та обґрунтовано висловлювати думку, системно осмислювати 

інформацію тощо.  

На основі цього розроблено нову 

редакцію Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні (21.04.2016р.) як 

– важливої складової модернізації 

освіти, яка сприятиме побудові в країні 

інформаційного суспільства, розвиткові 

економіки знань, становленню 

громадянського суспільства.  

Медіаосвіта -
частина освітнього процесу, 
спрямована на формування в 
суспільстві медіакультури, 
підготовку особистості до 

безпечної та ефективної взаємодії 
із сучасною системою мас-медіа.

 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Концепція базується на вивченні стану медіакультури населення України та 

міжнародному досвіді організації медіаосвіти, основні документи зазначені на 

слайді.  

Основні положення Концепції відповідають завданням, сформульованим у 

Паризькій програмі-рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22 червня 

2007 р.), резолюції Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової 

інформації (від 16 грудня 2008 р.), Феській декларації ЮНЕСКО з 

медіаінформаційної грамотності (від 17 червня 2011 р.) та Паризькій декларації 

ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності в цифрову епоху (від 28 травня 

2014 р.). 
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Головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні ефективної системи 

медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і 

консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній 

агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії 

із сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну 

грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших 

особливостей. 

МЕТА КОНЦЕПЦІЇ
Ефективна 

система 
медіаосвіти

Гуманітарна 
безпека держави

Консолідація 
громадянського 

суспільства 

Протидія 
зовнішній 

інформаційній 
агресії

Підготовка дітей 
до безпечної 

взаємодії із  медіа 

Формування 
медіаграмотності

медіакультури

 

ЗАВДАННЯ МЕДІАОСВІТИ

МЕДІАІНФОРМАЦІЙНА 
ГРАМОТНІСТЬ

МЕДІАІМУНІТЕТ 
ОСОБИСТОСТІ

РЕФЛЕКСІЯ
КРИТИЧНЕ 
МИСЛЕННЯ 

МЕДІАТВОРЧІСТЬ

 

Головними завданнями медіаосвіти є сприяння формуванню: 

медіаінформаційної грамотності, медіаімунітету особистості, рефлексії і 

критичного мислення, здатності до медіатворчості.  

До основних складових Концепції відносимо такі категорії як  медіаосвіта, 

медіакультура, медіаобізнаність,  медіакомпетентність та медіаграмотність. 

Медіакультура – культура сприймання і виробництва соціальними групами 

сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві 

та здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в 

інформаційному середовищі. 

Медіаобізнаність – складова медіакультури, яка передбачає засвоєння 

особистістю системи знань про засоби масової комунікації, їх історію та 

особливості функціонування.  

Медіакомпетентність – рівень медіакультури, що забезпечує розуміння 

особистістю соціокультурного, економічного і політичного контексту 

функціонування медіа. 
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Медіаграмотність – вміння користуватися інформаційно-комунікативною 

технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно 

здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити 

інформацію, отриману з різних медіа, відділяти реальність від її віртуальної 

симуляції. 

Поняття компетентності з медіаграмотності можно умовно поділити на 

чотири групи: розуміння медіа, використання медіа, комунікація за допомогою 

медіазасобів та вміння досягати власних цілей, застосовуючи медіа. 

Розуміння 

Медіаграмотність починається з усвідомлення масштабності впливу засобів 

масової інформації на нас і наслідків цього впливу. Велика частина медіаконтенту 

приходить до нас повністю сформованою. Бути медіаграмотним означає розуміти, 

як засоби масової інформації, які ви споживаєте, набувають своєї форми. 

Виробники ЗМІ націлюють свої повідомлення на цільові групи. Телеканали 

адаптують свої програми на основі отриманих рейтингів. Видавці журналів 

зосереджують увагу на конкретній тематиці, мові й дизайні, щоби привернути 

увагу обраних цільових аудиторій. Бути медіаграмотним означає розуміти, як 

вибір цільової групи впливає на медіаформати та зміст.  

Засоби масової інформації завжди представляють реальність із певного 

погляду.  

Використання 

Активна участь у житті медійного суспільства починається з технічних 

навичок використання медіа. Вони варіюються від простих завдань, як, от 

використовувати мишку або відкривати вкладення, до складніших навичок, як-от 

налаштувати інтернет на мобільному телефоні або створити презентацію, й до 

дуже складних вмінь, таких як редагування відео або створення веб-сайтів. 

Бути технічно майстерними також означає вміти обмежити ризики:  

встановлення безпечних паролів, використання безпечного перегляду та додатків 

для захисту від крадіжок. Бути медіаграмотним означає бути відкритим для 

використання нових засобів масової інформації. 
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Комунікація 

У сучасному інформаційному суспільстві ми завалені інформацією. Бути 

медіаграмотним означає бути спроможним знайти те, що ви шукаєте, вибрати те, 

що вам потрібно, й визначити, наскільки надійною є ця інформація. А поряд із 

володінням ефективними стратегіями пошуку ви повинні вміти зберігати, 

повторно використовувати та поширювати інформацію.  

Бути медіаграмотним також означає бути спроможним створити 

функціональний і привабливий контент, щоб найкращим чином передати своє 

повідомлення цільовій аудиторії. 

Теперішнє медіа суспільство – це мережеве суспільство. Ми перебуваємо 

в контакті з іншими в режимі 24/7 через електронну пошту, смартфони, 

онлайн-ігри й соціальні медіа. 

У цих мережах необхідна робота виконується за рахунок співпраці. Якщо ви 

виключені з цих мереж, ви багато можете пропустити. Тому повна участь 

у медійному суспільстві означає можливість оптимально використовувати 

соціальні мережі. Це вимагає нових навичок у різних сферах. Перш за все, ви 

повинні навчитися, що можна й чого не можна робити, вивчити норми й цінності 

інтернет-спільноти й адаптувати свою поведінку відповідним чином.  

Стратегія 

Щоб оптимально використовувати можливості, надані засобами масової 

інформації, ви повинні бути в змозі задуматися про всі аспекти вашого власного 

використання засобів масової інформації. Медіаграмотність – це розуміти своє 

застосування засобів масової інформації настільки, щоби ви могли зробити 

свідомий вибір для оптимізації власних медіадій. 

Власне, це і є те, що описує медіаграмотність: бути спроможним протистояти 

спокусі, уникнути сміття, вміти бачити крізь певні списки, проігнорувати рекламу 

тощо. Унікальний власний спосіб, у який ви це робите, в кінцевому підсумку 

визначає вашу цифрову ідентичність. 

І саме для формування цифрової ідентичності необхідно виділити 5 

ключових принципів медіаграмонтності: 
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 Усі  медіамеседжі є сконструйованими. 

 Медіа формують наше сприйняття реальності. 

 Різні аудиторії по різному сприймають медіамеседжі. 

 Медіамеседжі містять комерційне втручання. 

 Усі  медіамеседжі включають різні точки зору. 

Для підтвердження цих принципів поглянемо на види маніпуляцій на телебаченні  

 
та у соцмережах   
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А для підвищення рівня компетенцій в медіаосвіті пропоную добірку 

матеріалів про медіаграмотність: 

1. Інтернет-портал Media Sapiens: матеріали сайту допоможуть 

відрізнити якісну і правдиву інформацію, виявляти маніпулятивні спроби впливу 

на громадську думку, довідатись про інформаційні права та можливості їх 

використання. Також там є добірка книг про медіа-освіту, цікаві медіа 

дослідження тощо. 

2. Волонтерський інтернет-проект StopFake: сайт для перевірки 

фактів та посилення медіа грамотності.  

3. Ресурсний центр ГУРТ: національний центр суспільної інформації та 

експертизи. 

4. Бібліотека медіаграмотності від Академії української преси сайт з 

добіркою он-лайн книг та презентацій з медіаосвіти та медійної грамотності. 

5. Онлайн-курси з медіаграмотності пропонують такі освітні платформи:  

5.1. Prometheus  

 Медіаграмотність для освітян. 

 Освітні інструменти критичного мислення. 

 Медіаграмотність: практичні навички.  

 Наука повсякденного мислення. 

5.2. Детектор медіа:  

 Новинна грамотність. 

5.3. EdEra:  

 Онлайн-курс з медіаграмотності VeryVerified. 

5.4. Google:  

 Медіаграмотність для громадян. 

 Медіаграмотність для дітей.  

 Медіаграмотна місія.  

 Медіазнайко. 

6. Он-лайн посібники: 

 «Медіаосвіта та медіа грамотність».  

https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/mediagramotnist_dlya_osvityan_avtori_rozpovili_pro_noviy_kurs_prometheus/
https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/na_prometheus_startue_onlaynkurs_osvitni_instrumenti_kritichnogo_mislennya/
https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/potribno_navchati_mediagramotnosti_lyudey_pokhilogo_viku_evgen_magda/
http://irex.mocotms.com/
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 «Медіа грамотність та критичне мислення на уроках 

суспільствознавства». 

 «Посібник для вчителя про медіаграмотність: критичне мислення в 

мультимедійному світі». 

 «Медіадрайвер».  

Отже, у сучасному медіасуспільстві практично неможливо досягнути 

особистих, соціальних, професійних або суспільних цілей без використання медіа 

хоча б у якийсь спосіб, головне щоб цей спосіб був медіаграмотним. 

Перелік використаних джерел 

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні/ за ред. Л. Найдьонової, М. 

Слюсаревського. – К., 2016. 

2. Медіаграмотність та критичне мислення/ за ред.. Т. Бакки – К., 2016 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність / за ред. В. Іванова, О. Волошенюка К., 2018 

4. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / за ред. С. Шейбе – К., 2017 
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ОН-ЛАЙН ТЕСТИ – ЯК СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА  

ТРАДИЦІЙНИМ ЗАСОБАМ НАВЧАННЯ 

ЄСІПОВА О.Ю., викладач електрорадіотехнічних дисциплін, 

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

Відомо, що сьогодні тести використовуються здебільшого для оцінювання 

знань, але їх можна і треба використовувати й для навчання. У 2006 та 2010 роках  

дослідники психології в сфері людського навчання й пам’яті в Університеті 

Вашингтону в Сент-Луїсі провели експеримент. Вони розділили студентів на три 

групи. Кожна з них читала прозові уривки, багаті на факти: наприклад, однією з 

тем були видри. Перша група читала уривок один раз і після цього тричі 

проходила тестування. Друга група читала уривок тричі, але виконувала тести 

лише раз. Третя група просто перечитувала матеріал чотири рази. Важливо 

зазначити, що тестування не обмежувалися виключно запитаннями з варіантами 

відповідей. До прикладу, студенти повинні були пригадати якомога більше з 

прочитаного уривку (free recall): оцінювалася кількість «основних думок» з 

тексту, які вони назвали. 

Результат визначали за допомогою фінального тестування. Його проводили 

двічі – через п’ять хвилин після навчальної сесії та через тиждень. Через п’ять 

хвилин після експерименту найкращі результати показала третя група, яка просто 

перечитувала матеріал. А найгірші – перша, яка читала найменше, а тестувалася 

найбільше. 

Через тиждень студенти знову проходили оцінювання. Цього разу результати 

виявилися прямо протилежними: найкращими стали студенти з першої групи, а 

найгіршими – ті, які перечитували матеріал чотири рази. Висновок – тестування 

одразу після опрацювання матеріалу загальмувало процес забування в 

довгостроковій перспективі.  

Одже, це научно доведений факт – виконання тестів сприяє кращій 

організації знань та більш ефективному навчанню. І я пропоную в рамках 

сучасності використовувати для цього он-лайн ресурси. Бо сучасне покоління не 

уявляє свого життя без усіляких гаджетів. Ми з вами всі в першу чергу викладачі і 

знаємо, що в сучасному світі стільниковий телефон є органічним продовженням 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16507066


20 
 

Виконання тестів 

сприяє кращій 

організації знань 

та більш 

ефективному 

навчанню

 

руки студента. Тому я вважаю, що в деяких випадках ситуацію можна 

направити в корисне русло. Ці сервіси мають переваги для викладачів – вони 

допомагають швидко опитати всю аудиторію та відслідкувати, як студенти 

засвоюють матеріал. Якщо багато з них демонструють погані результати з певної 

теми – можливо, варто змінити процес викладання та розглянути її ще раз. 

Сервіси мають переваги 

для викладачів:

допомагають швидко 
опитати всю аудиторію,
допомагають 
відслідкувати, як студенти 
засвоюють матеріал,
сприяють кращій 
організації знань.

 

Але чи потрібно проводити оцінку знань абсолютно всього матеріалу? Ні – 

тестувати все неможливо й непотрібно. Тоді варто визначити, на якій навчальній 

інформації зосереджуватися. 

Також часте тестування виробляє звичку навчатися регулярно. Експерименти 

доводять, що студенти, які регулярно проходять тести (наприклад, наприкінці 

кожної теми), демонструють кращі результати ніж ті, які не стикаються з тестами 

ніде, окрім екзаменів. 

Це також співвідноситься з сучасним освітнім трендом microlearning – 

навчання невеликими порціями з обов’язковим тестуванням після.  

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0098628311401587
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0098628311401587
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Часте тестування виробляє
звичку навчатися регулярно

 студенти, які проходять тести, 

демонструють кращі результати

ніж ті, які не стикаються з

тестами ніде, окрім екзаменів.

 

Кожен викладач повинен сам обрати ресурс з яким йому буде зручно 

працювати. Знайдіть для себе ідеальний варіант, який влаштує всіх і буде дійсно 

дієвим. 

Пропоную розглянути деякі з них, які я використовую у своїй практиці, 

наприклад: 

 Google classroom підійде 

для викладачів-предметників для 

віртуального контролю виконання 

завдань. 

 

 

 Padlet – он-лайн дошка, дану платформу можна використовувати для 

надання більшої автономії і самостійності студентам, наприклад, як он-лайн 

перевірки домашніх завдань. Можна ділитися постами, посиланнями, 

фотографіями і відео, а також залишати коментарі.  
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 Plickers – Якщо ідея зі смартфонами студентів вам не подобається, є 

альтернативний сервіс для опитувань, в якому телефон буде тільки у викладача. 

Реєструйтеся в Plickers, придумуйте опитування (можна з варіантами відповідей 

або в форматі «правда-брехня») і завантажуєте собі на телефон додаток. На сайті 

потрібно роздрукувати набір індивідуальних QR-кодів для учнів, які будуть 

використовуватися для відповіді. Як все відбувається? Викладач задає питання, 

учні повинні підняти той QR-код, який відповідає відповіді, і за допомогою 

програми вчитель сканує їхні відповіді. Вся статистика збирається в сервісі, і ви 

відразу можете бачити, хто і як відповів на поставлене запитання. 

 

 На Урок – це освітній проект і онлайн портал для викладачів, 

студентів та батьків. Ви можете скористатися: бібліотекою, тестами, пройти 

вебінари, олімпіади, взяти участь у різноманітних конкурсах. 

   

 QUIZIZZ –  є добротний інтернет-інструмент оцінювання учнів, дуже 

схожий на Kahoot! Хоча ви можете знайти і деякі принципові відмінності. 

Викладач може створювати свої тести, редагувати їх. В цьому сервісі Quizizz 

викладач має можливість стежити за індивідуальною роботою кожного студента. 

При бажанні можна навіть не використовувати в аудиторії проектор для 

https://www.plickers.com/
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відображення питань. Всі питання і відповіді будуть показані на дисплеї кожного 

студента і відображаютися на комп'ютері викладача. 

 Kahoot – це порівняно новий сервіс для створення онлайн вікторин, 

тестів і опитувань. Він може ефективно використовуватися в дидактичних цілях. 

Студенти можуть відповідати на створені викладачем тести з планшетів, 

ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до Інтернету. 

Використання даного сервісу може бути гарним способом оригінального 

отримання зворотного зв'язку від студентів. 

Переваги Kahoot!

Оригінальний фітбек

(отримання зворотнього

зв'язку).

Економія часу на 

перевірку знань.

Можливість одразу 

проаналізувати всі 

варіанти відповідей.

 

Створені в Kahoot завдання дозволяють використовувати в них фотографії і 

навіть відеофрагменти. Темп виконання вікторин, тестів регулюється шляхом 

введення часової межі для кожного питання. При бажанні викладач може ввести 

бали за відповіді на поставлені питання: за правильні відповіді і за швидкість. 

Табло відображається на екрані моніторі комп'ютера. Для участі в тестуванні 

студенти просто повинні відкрити сервіс і ввести PIN-код, який вони бачать на 

екрані.  

Студенту зручно на своєму пристрої вибирати правильну відповідь. Варіанти 

представлені геометричними фігурами. Однією з особливостей Kahoot є 

можливість дублювати і редагувати тести, що дозволяє викладачу заощадити 

багато часу. 

Навчитися користуватися сервісом досить легко. Є багато навчальних відео в 

Інтернеті. 

Особисто я виявила для себе такі переваги: 

 Використання даного сервісу може бути дієвим способом оригінального 

фітбеку (отримання зворотнього зв'язку). 

https://getkahoot.com/
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 Економія часу на перевірку. 

 Можливість одразу проаналізувати всі варіанти відповідей. 

Електронний 

ресурс для 

актуалізації 

опорних знань 

студентів

або

захисту

лабораторних 

робіт

опорних знань 

захисту

https://kahoot.it/

 

Експериментуйте: попробувавши один раз кожен для себе зрозуміє, як 

зручніше використовувати сервіс Кахут: для актуалізації опорних знань, для 

захисту лабораторних робіт, в якості підсумків наприкінці заняття. 

Перелік  використаних джерел 

1. http://blog.ed-era.com/iak-tiestuvannia-spriiaie-iefiektivnomu-navchanniu/ 

 

2. https://osvitoria.media/experience/5-onlajn-servisiv-shho-dopomozhut-vchytelyu-

myttyevo-opytaty-uves-klas/ 

 

  

http://blog.ed-era.com/iak-tiestuvannia-spriiaie-iefiektivnomu-navchanniu/
https://osvitoria.media/experience/5-onlajn-servisiv-shho-dopomozhut-vchytelyu-myttyevo-opytaty-uves-klas/
https://osvitoria.media/experience/5-onlajn-servisiv-shho-dopomozhut-vchytelyu-myttyevo-opytaty-uves-klas/
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ   

В НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 

ЕЙХМАН О.А., викладач вищої категорії  

ДНЗ «Дніпровський  транспортно – економічний коледж» 

За даними Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) 

користування новинними сайтами в 2018 році в порівнянні з попереднім роком  

зросло на 6 %, а соціальними мережами на 8 %. [3]  

Сьогодні важко знайти людину, яка не користується  мережею інтернет і не 

була б зареєстрована хоча б в одній з існуючих соціальних мереж,  а, як правило, 

відразу в декількох. В 2017-2018 навчальному році було здійснено анонімне 

анкетування студенів першого курсу ДНЗ «ДТрЕК». Всього в опитуванні взяли 

участь 176 студентів,  середній вік склав 16 років (73%). Анкетування дозволило 

виявити, що 43% студентів у вільний час користуються Інтернет-ресурсами, з них  

41% за пріоритетний вибір ставлять спілкування в соціальних мережах. При 

цьому 74% опитаних використовують в соцмережах власне фото і особисті дані,  а 

22% -  вигадане ім’я або картинку замість фото. Лише 1% студентів не 

користуються соціальними мережами.  Варто й надалі очікувати зростання 

кількості користувачів інтернет-ресурсів, враховуючи залучення молоді вже з 

дошкільного віку.  

Медіаграмотність – складова медіакультури, яка стосується вміння 

користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і 

спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати необхідну 

інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з 

різних медіа, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 

реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи 

і типи контролю, які вони культивують.[1] 

Медіаінформаційна грамотність – МІГ (mediaandinformationalliteracy – 

MIL) – сучасна стратегія ЮНЕСКО, яка полягає у поєднанні традиційних 

концептів «медіаграмотності» та «інформаційної грамотності» в спільний концепт 

МІГ, що позначає комбінований набір компетенцій (знань, навичок і відносин), 
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необхідних на сьогоднішній день для життя і роботи. MIГ розглядає всі види 

засобів масової інформації та інших постачальників інформації, таких як 

бібліотеки, архів, музеї та інтернет, незалежно від використовуваних технологій. 

МІГ спрямована на розширення прав і свободи самовираження людей, 

забезпечення рівноправного доступу до інформації та знань і сприяння 

формуванню вільної, незалежної і плюралістичної медіа- та інформаційної 

системи.[1] 

Проблема формування медіаграмотності не є індивідуальною чи локальною 

для певних верств населення, вона стосується всього загалу українського 

суспільства. В 2010 р. в Україні було прийнято «Концепцію впровадження 

медіаосвіти в Україні», а в 2016 р. Президія Національної академії педагогічних 

наук України схвалила її нову редакцію. Ця Концепція базується на вивченні 

стану медіакультури населення України та міжнародному досвіді організації 

медіаосвіти. Згідно цього документу у 2016 р. завершився перший 

експериментальний етап, а другий етап «поступового укорінення медіаосвіти та 

стандартизації її вимог» триватиме включно до 2021 р.[2] 

 Проміжні результати експерименту показали, що запровадження 

медіаосвіти у переважній більшості шкіл відбувалося завдяки особистому 

ентузіазму вчителів. Більшість педагогів не диференціюють понять 

«медіаграмотність» і «медіаосвіта», вважаючи, що медіаосвітою є застосування на 

уроках інтерактивних технічних засобів.[2]  

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій.[1] 

Дніпровський транспортно-економічний коледж як один з напрямків 

формування медіаграмотності викладачів і студентів впроваджує організацію  

обласних науково-практичних конференцій. Залучення студентів до спілкування 
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та роботи з різними засобами інформації, формування власної думки та її 

поширення в різних засобах інформації  дозволяє формувати компетенції з 

користуватися інформаційно-комунікативною технікою. 16 листопада 2018 року 

відбулася науково-практична конференція «Виховання молоді на принципах 

біоетики та толерантності», до якої долучився 21 навчальний заклад І-ІІ р. а. 

 

Проблематика формування толерантності тісно переплітається з 

формуванням медіаграмотності, що відображено в публікаціях «Вплив засобів 

масової інформації на розвиток українського суспільства» К.Г. Головачова 

(Дніпровський педагогічний  коледж );  «Вплив соціальних мереж на 

толерантність студента» Д.О. Дубограй,  М.А., Шайда (Політехнічний коледж 

ДВНЗ «КНУ»); «Виховання медіаграмотності як один з елементів становлення 

толерантності молоді» Н.В. Мельничук (Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій) та інші.  

Така форма роботи студентів під керівництвом викладачів дозволяє 

формувати компетентності медіаграмотності:  

 підбір інформаційних джерел згідно теми і напрямку дослідження;  

 вміння диференціювати джерела наукової інформації та джерела 

повсякденної інформації; 

 усвідомлення необхідності бібліографічних посилань на джерела 

інформації; 

 вміння критично аналізувати і спів ставляти інформацію з різних 

джерел; 
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 вирізняти способи впливу на окрему особистість і суспільство в 

цілому  через різні засоби комунікації, маніпуляції суспільною думкою.  

Для того, щоб забезпечити формування визначених компетентностей, ними 

повинен володіти і викладач, застосовувати їх для просування медіаграмотності 

студентів.  

Конференції та семінари передбачають також залучення учасників до 

обговорення визначеної проблематики, можливої дискусії, що дозволяє говорити 

про формування критичного мислення.  

 У навчально-виховній роботі ВНЗ необхідно враховувати фактор впливу 

мас-медіа та Інтернет ресурсів на формування особисті студента та 

використовувати дані джерела інформації для формування медіаграмотності і 

критичного мислення як професійної складової так і особистісної.  

Перелік  використаних джерел 

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]// режим 

доступу: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-

vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/ 

 

2. Міжнародний досвід впровадження медіаграмотності для окремих цільових груп: можливості 

для України   [Електронний ресурс]// режим доступу: 
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/mizhnarodniy-dosvid-vprovadzhennya-

mediagramotnosti-dlya 

 

3.  Як навчити старшокласників толерантності й медіаграмотності: чотири кроки [Електронний 

ресурс]// режим доступу: 

http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/yak_navchiti_starshoklasnikiv_tolerantnosti_y_m

ediagramotnosti_chotiri_kroki/?media=print 
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ «CLASSTUME»  

НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ: УКРАЇНА І СВІТ» 

ШВАЙКО Т.Ю., викладач вищої категорії, викладач-методист 

ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж» 

Дуже часто ми чуємо від викладачів з великим стажем, що студенти вже не 

такі, якими були раніше, що навчати їх стало важко, що вони не хочуть слухати та 

конспектувати лекції, тощо. Я вважаю, що це можна пояснити теорією трьох 

поколінь. Юлія Слаква  в статті «Теорія поколінь (x, y, z)» виділяє три види 

поколінь, які співіснують у сучасному світі. Вони мають великі відмінності у 

психологічних особливостях, відношенні до навчання, кар’єри, навіть життєві 

цінності цих поколінь дуже різняться. Виявленню причин таких відмінностей 

також присвячена стаття Ольги Лєтової «Конфлікт поколінь», яка стверджує, що 

всі відмінності пояснюються різними умовами формування поколінь.   

З представників  поколінь Х та У формується викладацький склад у 

навчальних закладах. А ті, кого ми навчаємо є поколінням Z. Їх так назвали - 

Generation М від слова "багатозадачність"1. Це покоління відрізняється 

абсолютною відсутністю чітко визначеної життєвої позиції. На відміну від усіх 

їхніх попередників, зетів не мотивують ані гроші, ані будь-яке кар’єрне зростання. 

Більше того, вони геть не самостійні і постійно потребують, аби хтось вказував їм 

на те, чим вони мають займатися. Крім того, ми спостерігаємо зовсім інший 

спосіб отримання знань - за допомогою інтернету. Звідси - майже загальна 

залежність від мобільних телефонів, так зване "кліпове мислення", переважний 

розвиток зорової пам’яті та інші психологічні особливості сучасних підлітків4. 

Всім трьом поколінням дуже важко зрозуміти один одного, знайти спільну мову.  

Навчання покоління, яке зростає за сучасних умов швидкого технічного 

прогресу, панування інтернету, потребує зміни педагогічно-освітньої парадигми. 

Виникає необхідність створення професійно-мобільного навчання, в якому не 

існує абсолютних категорій "суб'єкт" - "об'єкт". А це передбачає зміну ставлення 

викладача не тільки до організації навчального процесу, але й до статусу 

педагога: від лектора до фасілітатора5. Крім того, такі зміни змушують нас 
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навчатись протягом всього життя, опановувати нові знання, навички, нові 

технології навчання.  

При реалізації визначених завдань вже протягом навчального року мені 

допомагає одна з освітніх платформ Classtume.  

Я спробувала перетворити мобільні телефони з ворогів на союзників, 

поставити залежність студентів від інтернет простору на службу навчальному 

процесу. Крім того, використання інформаційно-комунікативних технологій 

сприяє формуванню критичного мислення у студентів, що є одним з основних 

завдань педагогічної діяльності.  

Освітня платформа Classtume дозволяє максимально зручно та ефективно 

організувати навчальний процес, використовуючи улюблений гаджет сучасних 

студентів - мобільний телефон. 

Специфічною особливістю освітнього процесу в сучасних умовах є 

гуманізація навчання, тобто створення умов для розвитку особистості й творчої 

самореалізації студентів, виховання покоління людей, здатних ефективно 

працювати й навчатися протягом життя, визначати, тобто ідентифікувати й 

розв'язувати, незалежно від ситуації проблеми, характерні для певної сфери 

діяльності.  

На мій погляд, найбільш важливими компетенціями при вивченні історії 

України є історична та інформаційна. Формування таких компетенцій неможливо 

без використання візуальних джерел навчання. В інтернет-просторі представлена 

достатня кількість документальних стрічок, навчальних фільмів, які необхідно 

використовувати під час занять. 

Враховуючи не досконалу забезпеченість аудиторій технічними засобами, я 

часто використовую функцію платформи для перегляду документальних стрічок. 

Функції платформи дозволяють не тільки організувати перегляд необхідних 

фільмів студентами, а й дати он-лайн відповіді на запитання до них. Зрозуміло,  

що відстежувати, що саме дивляться студенти у мобільному телефоні, важко. 

Саме тому необхідно сформулювати завдання таким чином, щоб зосередити увагу 

студентів на ключових моментах фільму, змусити їх поміркувати над проблемним 
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питанням.  Навчальні фільми та документальні стрічки можна використовувати 

при закріпленні начального матеріалу наприкінці заняття, а питання до фільму 

надати в якості домашнього завдання. Наприклад  під час перегляду навчального 

фільму «Україна напередодні І світової війни», який я найчастіше використовую 

для закріплення знань наприкінці заняття студентам пропонується відповісти на 

запитання 1 – 2 під час заняття, а запитання 3 – 7 виконуються вдома (для 

перегляду завдання можна зайти на сайт Classtume та введіть код EG5ZG). 

Крім перегляду візуальних джерел я дуже часто використовую платформу 

для перевірки знань.  

Оскільки формат цього інформаційного ресурсу дозволяє розміщувати 

питання різного формату, для перевірки домашнього завдання або актуалізації 

опорних знань найбільш зручним є формат «Оберіть одну вірну відповідь». 

Дванадцять запитань студенти виконують за 5 хвилин, до того ж оцінки вони 

отримують одразу після закриття доступу до тестів. Для студентів, у яких 

виявлений низький рівень сформованих історичних компетентностей, ті ж самі 

завдання можна використовувати з увімкненій функцією «Показати відповіді 

одразу». Це дозволяє студентам зробити роботу над помилками. Тобто саме 

завдяки цієї функції критерії оцінювання стають відкритими та максимально 

об’єктивними. 

Сучасне навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів, 

але психологічні особливості покоління наших студентів передбачають наявність 

постійного контролю та керівництва діями з боку викладача. Для вирішення 

такого складного завдання я пропоную використовувати такі завдання, як 

встановлення відповідності, хронологічної послідовності з використанням всіх 

можливостей інтернет-ресурсів  під час організації навчальної роботи студентів. 

Чому я знову звертаюсь  до можливостей платформи Classtume? Саме її 

використання дає можливість викладачеві відстежувати діяльність студентів, 

корегувати їхні помилки, скеровувати пошук історичних джерел. 

Я використовую освітню платформу Classtume вже протягом навчального 

року і хочу зауважити, що крім зручності для викладача, який звільняється від 
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великого обсягу паперової роботи, я задоволена начальними результатами 

студентів. 

Для визначення результативності використання освітньої платформи 

«Classtume» як технології навчання я обрала дві групи: в першу групу увійшли 

студенти зі слабкою сформованістю історичних компетенцій. В другу – студенти з 

достатньо високим рівнем сформованих історичних компетенцій. 

У підсумку педагогічного експерименту я отримала наступний результат: 

 Усереднені показники 

моніторингу до 

використання 

«Classtume» за 

результатами 

навчання за 1-2 

семестр у % 

Усереднені показники 

моніторингу використання 

«Classtume» за 

результатами навчання за 

3 семестр у % 

Показник змін 

 Успішність Якість Успішність Якість Успішність Якість 

І група (студенти 

зі слабкою 

сформованістю 

історичних 

компетенцій) 

80 0 100 20 +20 +20 

ІІ група 

(студенти з 

достатньо 

високим рівнем 

сформованих 

історичних 

компетенцій) 

100 40 100 60 +0 +20 

 

Протягом ІІІ семестру ми активно використовували освітню платформу 

Classtume і показники у групах суттєво змінились: в І групі успішність склала 

100%, якість – 20%; в ІІ групі студенти підтвердили успішність на рівні 100%, а 

якість сформованих  компетенцій склала 60%. Крім того, пробне тестування в 

форматі ЗНО показало, що обидві групи впорались з тестами з успішністю 100%. 

Отже, можна стверджувати, що використання освітньої платформи 

Classtume в навчальному процесі сприяє не тільки формуванню окремих навичок 

критичного мислення, основних історичних та інформаційних компетенцій у 

студентів, але й впливає на покращення показників успішності та якості освіти. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАРЕСУРСІВ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

ГЛУЩЕНКО Б.О., викладач соціально-гуманітарних дисциплін; 

КОРОХОВА А.В., заступник директора з навчальної роботи, 

ОРЕЛ Н.З., методист з навчальної роботи коледжу 

Дніпровський індустріальний коледж 

 

«Далеке майбутнє. Науково-технічний прогрес значно вплинув на процес освіти. 

Замість тривалого навчання на практиці і за підручниками, людям за кілька хвилин 

записують безпосередньо в мозок необхідні знання за допомогою спеціальної машини […]. У 

восьмирічному віці в такий спосіб кожну дитину навчають читати і писати […]. Коли 

людина досягає повноліття, за допомогою спеціальних тестів визначають найбільш 

відповідну їй професію і записують у мозок відповідні фахові знання […]».  

Айзек  Азімов «Фах» (1957) 

Цю науково-фантастичну повість Айзек Азімов написав 62 роки тому. 

Звісно сьогоднішня система освіти не відповідає сюжетній картині, яка описана 

автором, але вже в 1957 році письменник-фантаст передбачив масову 

комп'ютеризацію в ХХІ столітті. Він припустив, що в 2000-х роках людство буде 

використовувати комп'ютери у всіх сферах своєї діяльності і не зможе без них 

обходитися. 

Викладання змінюється слідом за появою цифрових технологій. На що 

повинен звертати увагу педагог, щоб, і в подальшому, залишити за собою 

провідну роль в освітньому процесі, привернути увагу і викликати інтерес до 

предмету у сучасних студентів? 

Як стверджує  Вікіпедія, «… ме́діагра́мотність  - сукупність знань, навичок 

та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати  

повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й 

аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив». 

Організація освітнього процесу враховує педагогічний потенціал, 

матеріальну і методичну бази коледжу, сучасні інформаційні технології і 

зорієнтована на формування освіченої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, галузях техніки і 

технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки. 

Оскільки ми живимо під час розвитку інформаційних технологій і тепер не 

тільки викладач та книги є джерелом знань, а й Інтернет, який швидко може дати 

студенту майже будь-яку інформацію. Можливостями Інтернет-ресурсів студенти 

користуються і для пошуку інформації при виконанні творчих проектів. 

Популярним на заняттях викладачів коледжу є метод історичних реконструкцій 

на заняттях з історій України та всесвітньої історії, віртуальні екскурсії по 

історичних місцях, музеях світу, використання Google Maps та Google Планета 

Земля при вивченні географії. Поряд з добре відомими навчальними технологіями 

такими , як «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Соціологічне опитування» 

викладачі соціально-гуманітарних дисциплін коледжу використовують додаткове 

візуальне джерело, а саме Viber-групи. Технічні можливості та покриття Wi-Fi 

дають можливість використовувати смартфони студентів з користю для навчання. 

 

На занятті у викладача Глущенко Б.О. 

В цьому році викладачі соціально-гуманітарних дисциплін були присутні на 

освітньому форумі молоді Дніпра зі створення рекомендацій щодо неформальної 

освіти. На цьому заході акцент робився на тому, що дуже активно в останній час 

впроваджуються освітні онлайн платформи, які допомагають студентам засвоїти 

матеріал. Таким платформами передусім є «Khan-academy» та «Coursera», якими 

можуть користуватися і наші студенти для розширення кругозору. 

Викладачі спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін намагаються 

прищепити інтерес до обраних спеціальностей, використовуючи комп’ютерні 

презентації, відеоролики, що дають змогу наблизити студентів до реальних 
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життєвих ситуації, формують вміння швидко орієнтуватися в складних ситуаціях 

господарювання підприємств в ринкових умовах, отримати не лише пізнавальний 

ефект, а й емоційне задоволення  від процесу навчання.  

Елементи дистанційного навчання використовують викладачі спеціальних 

металургійних та механічних дисциплін при керуванні курсовим та дипломним 

проектуванням студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 136 

«Металургія». Це суттєво скорочує час на отримання необхідних консультації та 

прийняття рішення стосовно вибору технології виробництва, обладнання за 

відповідними характеристиками тощо.   

Збільшена кількість навчальних годин та введені нові практичні (графічні) 

роботи з використанням комп’ютерних програм AutoCAD та Compass при  

викладанні дисципліни «Інженерна графіка». Отриманні навички студенти 

використовують при виконанні графічної частини курсових проектів з дисциплін 

«Технічне обслуговування, ремонт і монтаж машин і агрегатів металургійних 

підприємств» та «Обробка металів тиском», при дипломному проектуванні. 

Важливим моментом освітнього процесу є систематичний контроль якості 

навчання. 

Періодичний контроль передбачає встановлення обсягу знань студентів з 

тих або інших проблем стосовно вимог програм. 

 

На занятті з біології 

В цьому викладачам соціально-гуманітарних дисциплін та інших циклових 

комісій допомагає освітня платформа Google-Classroom. 

Тематичний, рубіжний, підсумковий контроль має на меті з'ясувати рівень 

засвоєння студентами навчального матеріалу. Так,  замість підсумкових 
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контрольних робіт студентам пропонується тематичний тест, складений з 

використанням комп’ютерної програми EasyQuizzy. Викладач один раз створює 

комплексний або тематичний тест в програмі, і що на виході він отримає: 

- заощадження часу від письмової перевірки робіт студентів; 

- можливість регулювати кількість питань і часу на тест; 

- вибір системи оцінювання – 5-,12- або 100-бальна; 

- можливість інтегрувати в тести не лише текст, але й зображення (карти, 

фото тощо); 

- можливість поставити пароль на програму, щоб ніхто, окрім викладача, 

не міг дивитися відповіді; 

- бальний результат одразу ж після тестування; 

- можливість побачити звіт після тестування (правильні та неправильні 

відповіді викладач може зберегти собі цей звіт у word-документі та 

зробити по групі аналіз помилок). 

Отже, контроль рівня засвоєння і якості знань,  здобутих студентами в 

процесі вивчення, а також їх розвиток та готовність до застосування цих знань на 

практиці й демонструє співвідношення між тим, що студент знає з програмових 

дисциплін, і тим, що він може знати з цих же дисциплін на певному етапі 

навчання.  

У 2019 році студенти і викладачі коледжу брали участь у Всеукраїнській 

конференції інструкторів Мережних академій Cisco університетів, інститутів, 

коледжів, технікумів за напрямами: захист інформації та кібербезпека; Інтернет 

речей. 

Таким чином, можна стверджувати, що викладачі циклових комісій 

спрямовують свою педагогічну діяльність на пошуки ефективних шляхів для 

досягнення предметних цілей та контролю якості освіти; постійно працюють над 

удосконаленням системи оцінки знань, умінь і навичок, оскільки ефективне і 

якісне здійснення контролю спонукає студентів до більш інтенсивної пізнавальної 

діяльності. Дбаючи про майбутнє, пріоритетним напрямом діяльності коледжу 

стає подальший розвиток та удосконалення медіа забезпечення освітнього 
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процесу. Все більше аудиторій поповнюються сучасною технікою, для викладачів 

створюються сприятливі умови впровадження Інтернет-технологій у освітній 

процес. Це дає можливість викладачам стати частиною прогресивної спільноти 

освітян. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ – ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

КАЛІНІЧЕНКО Д.А.,  методист 

Дніпровський політехнічний коледж 

В статті розкрито необхідність формування медіакомпетентності викладача 

ХХІ ст. Сучасний світ, що носить назву інформаційна ера, пронизаний потужним 

потоком інформації. Тому сучасний викладач має бути підготовлений для роботи 

з інноваційними технологіями та медіатекстами.  

Ключові слова: інформаційне суспільство, засоби масової інформації, медіа, 

медіакомпетентність, медіаграмотність, медіакультура, медіапродукт, медіаосвіта. 

Постановка проблеми. Один із найбільш авторитетних у світі вчених в 

галузі медіаосвіти, професор Ліверпульського університету Лен Мастерман 

наголошує, що медіаосвіта опановується протягом усього життя людини. І це не 

тільки процес оцінки медіапродуктів, а сукупність певних послідовних дій, 

спрямованих на дослідження різноманітних творів медіакультури, метою чого є 

критичне розуміння, тобто здатність людини до самостійного критичного 

судження про медіаінформацію. Тому завдання сучасного педагога: розвивати 

критичне мислення студентів, вміння аналізувати й відбирати корисну 

інформацію, структурувати, узагальнювати, створювати власні медіатексти, 

формувати медіакультуру. Діяльність кожного педагога, спрямована на 

формування медіакультури сучасного учня, повинна починатися з формування 

його власної медіакомпетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши останні 

дослідження та публікації, можна ствердити, що ця тематика з отриманням 

Україною незалежності, здобула широкий науковий розголос. Питання, пов’язані 

з аспектами дослідження розвитку медіаосвіти та медіаграмотності в Україні 

відображені в працях українських дослідників. Внесок у теоретикометодологічні 

та емпіричні дослідження даного питання в Україні зробили: Валерій Іванов [6], 

Тетяна Іванова, Оксана Волошенюк [6], Борис Потятиник, Олександр Мокрогуз та 

інші. Теорія та практика медіаосвіти в сучасному науковому дискурсі є предметом 

дослідження багатьох учених у працях про мас-медіа в цілому, моделі й методи 
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медіаосвіти таких авторів, як Сінді Шейбе [9], Фейз Рогоу [9], Арт Сільверблат 

[10], Маршал Маклюєн [4]та інші. 

Метою статті є пошук ефективних шляхів формування медіаграмотності як 

актуальної компетентності сучасного педагога. 

Виклад основного матеріалу. 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні, так і новітні 

медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Медіаосвіта має на меті виховання медіаграмотності. 

У контексті медіаграмотності термін «медіа» стосується мас-медіа. Мас-

медіа – від «медіум», тобто посередник – вони посередники між своїми 

читацькими, глядацькими, слухацькими аудиторіями, для яких працюють, та 

замовниками, що розміщують у мас-медіа свою інформацію для цих аудиторій, а 

отже фінансово підтримують медіа, гарантуючи їм політичну незалежність. 

Доба, в яку ми живемо, називається інформаційною, а працювати з 

інформацією педагога ніде спеціально не навчали. Діджиталізація (оцифрування) 

назавжди змінила здобуття базових навичок, необхідних для кожної людини. 

Ніхто вже не може працювати і жити, як раніше. Кожен має розвивати свої 

навички мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, 

до якої відкрився безмежний доступ. Саме тому в основі навчання 

медіаграмотності – вміння критично та креативно мислити, тобто знати, як 

визначити основну ідею повідомлення, встановити взаємозв’язки між різними 

ідеями, задавати відповідні запитання, формулювати відповідь, визначати 

помилки.  

Критичне мислення – це мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно 

обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі 

властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. Завдання – опанувати 

навички критичного мислення було визнане першочерговим у багатьох країнах 

світу в тому числі і в Україні. 
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Медіаграмотність – найважливіший комплекс навичок і знань, або набір 

компетентностей необхідних людині в сучасному інформаційному суспільстві. Як 

знаходити потрібну інформацію і переконуватися в її вірогідності, як 

відокремлювати пропаганду від фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях 

конфлікту; що таке інформаційна безпека і чим вона відрізняється від цензури, як 

розпізнавати маніпуляцію – це лише неповний список викликів, що стоять перед 

людьми. 

Медіа так інтегрувалися в наш повсякденний життєвий простір, що 

більшість людей їх просто не помічають, а тому не здатні критично оцінювати, 

піддавати сумніву все, що вони читають або сприймають через візуальні образи та 

звуки. Сучасний педагог має пам’ятати про те, що потрібно вміти «читати» та 

«писати» на мові образів та звуків так само, як і на мові друкованих комунікацій. 

Адже складність на сьогодні не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в тому, 

щоб визначитися, яка інформація потрібна.  

Нідерландська організація, яка спеціалізується на медіаграмотності, 

Mediawijzer.net, звернулася до експертів, щоб визначити, які це мають бути 

компетентності. На основі їхніх відповідей було створено модель, у яку щороку 

будуть вноситися зміни — незначні, і ґрунтовні. Остаточним результатом є одна 

всеохоплююча модель, яка включає десять компетентностей із медіаграмотності. 

 

https://www.mediawijzer.net/about-mediawijzer-net/
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Розуміння 

1. Розуміння все більшого впливу ЗМІ на суспільство. 

Наше повсякденне життя все більше зазнає впливу засобів масової 

інформації. Цей процес, у ході якого широкий спектр засобів масової інформації 

проникає в наш світ усе глибше, і є все більшим впливом ЗМІ на суспільство. 

Медіаграмотність починається з усвідомлення цього процесу та його наслідків. 

2. Розуміння того, як побудовані ЗМІ. 

Велика частина медіаконтенту приходить до нас повністю сформованою. 

Газети, фільми й рекламні ролики «завершуються» після того, як ви їх побачили. 

Остаточна форма включає технічні, економічні та стратегічні рішення. Бути 

медіаграмотним означає розуміти, як засоби масової інформації, які ви 

споживаєте, набувають своєї форми. 

3. Розуміння того, як медіа забарвлюють реальність. 

Засоби масової інформації завжди представляють реальність із певного 

погляду. Цей погляд часто виділяється, як-от у рекламі певного продукту чи у 

викритті несправедливості в документальному форматі. 

Використання 

1. Використання обладнання, програмного забезпечення й додатків. 

Активна участь у житті медійного суспільства починається з технічних 

навичок використання медіа. Вони варіюються від простих завдань, як,-от 

використовувати мишку або відкривати вкладення, до складніших навичок, як-от 

налаштувати інтернет на мобільному телефоні або створити презентацію, й до 

дуже складних вмінь, таких як редагування відео або створення веб-сайтів. 

2. Орієнтація в медіасередовищі. 

Зараз необхідно швидко орієнтуватись та розбиратись в медіасередовищі. 

Комунікація 

1. Пошук та обробка інформації. 

У сучасному інформаційному суспільстві ми завалені інформацією. 

Громадські та комерційні медіаканали ведуть мовлення 24/7. Щоденно 

друкуються три мільйони газет. Незліченна кількість книг щорічно береться з 
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бібліотек. Цифри щодо отримання інформації в Інтернеті — ще більш 

астрономічні. 

2. Створення контенту. Теперішнє медіа суспільство — це суспільство 2.0. 

Громадяни еволюціонували від споживачів (consumers) до споживачів-

виробників (prosumers). Ми не просто дивимося телевізор пасивно, але реагуємо 

на те, що ми бачимо, у Twitter. Ми не просто йдемо в кіно, а й виставляємо свої 

власні відео на YouTube. Ми пишемо про світ у блогах та робимо свої внески у 

Вікіпедію. 

3. Використання соціальних мереж. 

Теперішнє медіа суспільство — це мережеве суспільство. Ми перебуваємо 

в контакті з іншими в режимі 24/7 через електронну пошту, смартфони, онлайн-

ігри й соціальні медіа. 

Стратегія 

1. Розмірковування про власне використання медіа. 

Розуміння, Використання і Комунікація, в кінцевому рахунку, є лише 

умовами для останньої групи компетентностей: Стратегії. Як випливає зі значення 

слова, здебільшого «ЗМІ» завжди є засобом для реалізації особистих, соціальних, 

професійних або суспільних цілей. 

2. Досягнення цілей за допомогою засобів масової інформації. 

У сучасному медіасуспільстві практично неможливо досягнути особистих, 

соціальних, професійних або суспільних цілей без використання медіа хоча б у 

якийсь спосіб. [1]. 

Висновки. Отже, великий масив інформації та знань, приводять до істотних 

соціально-економічних перетворень, становлення глобальної інформаційної 

індустрії, яка переживає період технологічної конвергенції. Глобалізація 

економічного життя, зняття минулих ідеологічних бар’єрів, стрімкий 

технологічний прогрес зменшують час, відпущений для формування розвинутого 

інформаційного суспільства. Тому саме в цей час стрімкого розвитку електронної 

продукції та електронної економіки перед освітою, як ніколи стоять важливі 

завдання формування медіакомпетентності у кожного пересічного громадянина. У 
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сучасних умовах актуалізується важливість здійснення підготовки 

медіакомпетентних педагогів, здатних аналізувати, критично оцінювати і 

розробляти та впроваджувати культуродоцільні та медіаосвітні системи та 

технології. 

 

Перелік використаних джерел: 
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доступу: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/18961/2017-05-24-buti-mediagramotnim-
desyat-neobkhidnikh-kompetentnostei/ 
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8. Онкович Г. В. Використання інтегрованого простору знань у навчальному процесі засобами 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ЛІЕРАТУРИ ЯК ОДНА ІЗ ТЕНДЕНЦІЙ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

ВЄДЄРНІКОВА О., викладач вищої категорії, 

Дніпровський політехнічний коледж 

У своїй педагогічній практиці застосовую спосіб інтеграції окремих 

елементів таких сучасних технологій як проектне та особистісно зорієнтоване 

навчання; елементи інтерактивних технологій. 

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся 

вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх 

заняттях залежно від теми, мети навчального матеріалу, а також типу заняття та 

навчального предмета. 

Вважаю, що вивчення нового матеріалу можна умовно поділити на два 

етапи:  

І – бесіда, в якій переплітаються мотивація навчальної діяльності, актуалізація 

опорних знань, засвоєння нового матеріалу; ІІ – повторний виклад матеріалу, 

розповідь за опорним конспектом. Мета його – стисло, доступно, у логічній 

послідовності відтворити відомі вже студентам вузлові питання теми, пов’язавши 

його із опорним конспектом. 

Треба зауважити, що студенти самі оцінюють ефективність опорних схем, 

адже «так цікавіше, зрозуміліше й легше». Часто спонукаю дітей до самостійного 

складання зорових опор. При цьому оцінюю оригінальність підходу. Звичайно, 

для цього учні мають бути підготовлені. 

Єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є 

інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну 

мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових 

сфер, сприяє розвитку творчої особистості. 

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності 

кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій 

навчання.  
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Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень 

знань, зробити заняття цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і 

співпраці між викладачем та студентом. 

Також часто використовую різні форми роботи в парах: «Взаємне інтерв'ю», 

«Ти мені – я тобі», «Взаємоперевірка». На заняттях застосовую такі стратегії, як: 

«Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Метод ПРЕС», 

«Дерево рішень», студентам також подобається складання сенканів та ін. 

Отже, провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності 

технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих 

здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у 

сучасних студентів. Усе це сприяє підвищенню інтересу до вивчення предмета, 

збільшується кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та 

змаганнях, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення 

відсотка якості знань. 

 

Допомога викладача під час роботи групи 

над завданням аналізу тексту 

Наприклад на занятті з української 

мови на тему: «Стилі мови. Докладний 

переказ тексту публіцистичного стилю із 

творчим завданням» студенти були 

розділені на три групи: критики, історики, 

дослідники. Кожна група аналізувала 

один із текстів – статтю з журналу, уривок 

наукової статті з підручника історії, 

публічний виступ політика. Представляли 

власно створені презентації з 

характеристикою основних особливостей 

стилів (науковий, публіцистичний, 

художній). Робота над текстом переказу 

«Український центр Європи» мала 

продовження у творчому завданні: «Чи 

може кожен із нас сказати – я – європеєць.  

 

Спільна робота в групах, пошук 

відповідей на поставленні питання 
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Обґрунтуйте свою відповідь, наведіть приклади на власні аргументи». 

Інтегровано на занятті було такі предмети, як література (твір Володимира 

Дрозда «Білий кінь Шептало»; історія періоду 1921 – 1953 рр.// «розстріляне 

відродження » та українська мова за професійним спрямуванням – поняття стилю 

та жанру). 

 

«Мозковий штурм», 

актуалізація опорних знань  

У структурі заняття продумані переходи 

від однієї інформаційної часини до іншої, 

вмотивовані повідомлення викладача та 

студентів з історії та літератури, ліричні 

відступи. Заняття було проведено 

прийомом групової роботи студентів та 

використаний метод проектів, з 

демонстрацією презентацій, які містили 

доповнення матеріалу та несли 

ілюстративний характер. Цілі й завдання 

проектної технології не тільки передати 

студентам суму знань, а ще й навчити 

здобувати ці знання самостійно, 

застосовувати їх для розв’язання нових 

пізнавальних і практичних завдань; 

сприяти формуванню у студентів 

комунікативних навичок; прищепити 

уміння користуватися дослідницькими 

прийомами: збирання інформації, аналізу з 

різних точок зору, висування гіпотез, 

уміння робити висновки. 

 

Захист презентацій представниками груп 

 

Перегляд та оцінка робіт студентів 

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність 

студентів: індивідуальну, групову або колективну, яку студенти виконують 

упродовж певного часу. Важливим є надання можливості студентам реалізуватися 

як особистості, розкрити творчі, науково-теоретичні здібності, сформуватися 
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повноцінним громадянином держави, активним діячем соціуму, -  

 

Вчимося працювати разом над 

поставленою проблемою 

саме такі заняття надають цієї 

можливості.  

Адже сьогодення потребує від 

педагога-практика високого 

професіоналізму, володіння сучасними 

технологіями навчання та виховання, 

бажання та вміння постійно вчитися і 

самовдосконалюватися, творчого підходу 

з одного боку й деякої прагматичності 

та раціоналізму з іншого. На занятті шляхом інтеграції вказаних вище технологій 

прагну розвивати критичне мислення студентів. 

Критичне мислення зовсім не означає негативності суджень або 

необґрунтованості критики. Це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і 

протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих 

рішень та формулювання оцінок. 

Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція 

сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого, 

проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення 

студентів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу 

особистість учня. 

Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці 

викладача й студента. 

Перелік використаних джерел: 

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П.Наволокова. - X: 

Вид. група «Основа», 2011. 

2. Метод проектів на уроках української мови та літератури Н.В.Жарковська. Г.В.Муляр - 

Тернопіль - Харків: Ранок, 2010 р. 

3. Сто цікавих ідей для проведення уроку. - X.: Вид. група «Основа», 2011 р. 

4. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури Упоряд. 

К.Ю.Головобородько, Н.П.Ткаченко - X.: Вид. група «Основа», 2007 р. 
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ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА СТУДЕНТИ ПОКОЛІННЯ Z 

АНДРУЦЬКА Ю.О., викладач української мови та літератури, 

КУЗЬМЕНКО М.Ю., заступник директора з НВР 

МАНДРИКА Т.П., викладач спецдисциплін 

СЄДАЧОВА К.Г., викладач спецдисциплін 

Коледж ракетно-космічного машинобудування 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Сьогодні, студенти є свідками глобальної цифрової трансформації в усіх 

сферах життя. Основні потреби студентів XXI століття міняються і тому в 

сучасних освітніх закладах відбувається адаптація навчальних програм під ці 

потреби.  

Покоління Z – цифрове покоління, діти високих технологій, що живуть у 

віртуальному просторі, народжені з 1995 року. Основні критерії для 

представників покоління Z: 

 –  швидкість отримання знань (ніхто не бажає довго і методично виробляти 

які-небудь навички і знання);  

–  цифровізація усього навчального  матеріалу та процесів.  

Сучасний студент бажає бачити швидкі результати. Важливу роль для 

сучасної студентської молоді відіграє можливість вибору власного напряму. 

Монопрофільні програми втрачають актуальність, студент хоче самостійно 

вибудовувати свою траєкторію підготовки. Виникає прискорена необхідність 

модернізації освітніх програм. На сьогоднішній день кожен викладач у процесі 

навчання  повинен шукати більш креативні шляхи подачі інформації. 

Так, наприклад, важкі або великі теми часто викликають  фізичне,  психічне 

та емоційне напруження, що може завадити нормальному сприйманню нової 

інформації, а елементи дослідно-заохочувального напряму розвивають у студента 

почуття зацікавленості, уважності, стимулювання активного мислення тощо. Під 

час популяризації вивчення дисципліни «Українська мова» серед творчої молоді 

коледжу використовуються інтерактивні методи навчання. Візуальна гра –  

«Постав розділовий знак» – це коли на відеопроекторі з’являються речення у яких 
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пропущені розділові знаки у складнопідрядних та складносурядних реченнях. На 

робочому місці у кожного студента лежать кольорові картки, на яких зображені 

розділові знаки. Студенти повинні швидко згрупуватися та підняти правильну 

картку на кожне речення. Таким чином, викладач зможе зорієнтуватися, як 

студенти зрозуміли підтему. У кого найбільша кількість правильних відповідей, ті 

отримують зелену картку.  

Важливим є той момент, що на даному етапі ця гра набуває колективного 

характеру, а це дає можливість зняти напруження як фізичне, так і психологічне.  

Враховуючи участь студентів в різних хакатонах, конкурсах, конференціях 

постає необхідність включати в навчальні програми більше командних проєктів –  

це важлива частина освіти для спеціальності «Інженерія програмного 

забезпечення» в контексті створення проєктних робіт. Студенти застосовують 

отриманні навички у розробці курсового та дипломного проєкціювання. 

  

Заняття з дисципліни «Українська мова» Участь студентів у Міжнародному 

космічному хакатоні NASA 

Один із прикладів командної дослідно-експериментальної роботи студентів 

спеціальності  «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» – сконструйований 

принтер для 3D друку об’ємних виробів з інноваційних матеріалів «Глусок-1», 

створення спеціально призначеного програмного продукту для пристрою.  На 

такому обладнанні виготовлено понад сотні деталей  для  застосування у 

навчальному процесі. Більша частина виробів застосовується в гуртку «Ракетчик» 

для проєкціювання спортивних ракет. 
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Використання адитивних технологій під час навчання 

Коледж з питань наукової, технічної та навчальної діяльності  співпрацює з 

компанією «НВП «Укрінтех» – однією із лідерів в Україні з виробництва приладів 

неруйнівного контролю, випробувального та лабораторного обладнання, 

контролю якості матеріалів і виробів. Студенти, які навчаються на технічних 

спеціальностях за допомогою віброметрів IVS-P3 та IVS-P1мають змогу проводи 

дослідні роботи за тематикою «Вимірювання віброшвидкості підшипників 

основного вала верстата ТПК-25В». 

Використання віброметра дозволяє оперативно визначати стан різного 

технологічного устаткування, яке має обертові елементи. Від отриманих даних 

рівня вібрації можна судити про аварійний або передаварійний стан промислового 

обладнання. 

 

Налаштування ультразвукового 

дефектоскопа USE-55 та 

ультразвукового товщиноміра 

UIT UTE-20 при проведенні 

лабораторних робіт студентами 

на деталях складальних одиниць 

ракетно-космічної техніки 
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Періодично, проводячи дослідні роботи за допомогою новітнього, сучасного 

обладнання, студентська молодь аналізує рівень зносу деталей та аналіз 

подальшої експлуатації. Модернові діагностичні прилади в навчанні –  це 

сучасний і перспективний крок підвищення знань студентів, як майбутніх 

працівників підприємств. Студенти та викладачі коледжу мають можливість 

удосконалювати практичні навички роботи з новітнім устаткуванням на рівні 

передових досягнень сьогоднішнього дня. Така методика практики широко 

застосовується у багатьох передових навчальних закладах України та світу в 

цілому. 

На сьогоднішній день, актуальним завданням стає створення вузько- 

тематичних відеороликів, презентацій з наочними прикладами, завданнями і 

експериментами, які є фундаментом для проведення дослідно-

експериментальних, проектних завдань в освітньому просторі сучасного 

навчального закладу. 

Перелік використаних джерел: 

1. Палінська,О. Рольові ігри на заняттях з української мови як іноземної / О. Палінська 

// Теорія і практика викладання української мови як іноземної. - 2015. - Вип. 11. - С. 50-56. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2015_11_9 

2. Співаковський, О.В. Інформаційні  технології в управлінні вищими навчальними 

закладами (прикладний аспект) [Текст] / О.В. Співаковський. – Херсон.: Айлант, 2005. – 

208с. 

3. Зиновьев, Д. В.  Основы моделирования в SolidWorks . 1-е изд. / под ред. М. И. 

Азанова. [Текст] /Д.В.Зиновьев.–М.: ДМК Пресс, 2017. – 240 с.: ил.  

4. Алямовский, А. А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной 

практике. [Текст] / А. А. Алямовский – БХВ-Петербург, 2005. – 800 с. 

 

 

 

 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673845
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Timvum_2015_11_9
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”  

ПАВЛОВА В.О., викладач  

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін 

Коледж економіки та бізнесу 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

В умовах глобалізації й інформаційного перенасичення сучасного світу 

медіареальність перетворюється на своєрідний буттєвий вектор, осягнення якого є 

необхідною умовою об’єктивного сприйняття й розуміння дійсності.  

Оскільки медіасередовище є водночас полем продукування інформації для 

масової свідомості та засобом маніпулювати нею, кожному пересічному 

громадянинові, особливо молоді, важливо вміти критично осмислювати, 

визначати можливості позитивного чи негативного впливу інформації, 

поширюваної різними видами медіа. Безперервний потік аудіовізуальної 

інформації повсякчас спричинює трансформацію культури в аспекті ствердження 

її масовості. 

Ґрунтом для поширення масової культури є сфера медіа, адже інформацію 

для конструювання власної картини світу сучасна людина черпає саме з них. 

Домінування медіакомунікацій і масове залучення молоді до мережевого обміну 

інформацією обумовлює буття особистості в координатах масової віртуальної 

свідомості, часто нівелюючи потребу ствердження індивідуальних ціннісних 

орієнтацій. 

Сучасні дослідники зауважують, що постійно оновлюванні інформаційні 

потоки спонукають свідомість людини постійно "перезавантажуватися", так 

видозмінюючи ментальність суспільства. За таких умов важливо грамотно й 

критично сприймати, інтерпретувати й аналізувати медіаматеріали, розуміти 

принципи їх створення, можливості впливу на аудиторію. 

Сучасний інтелектуальний інструментарій осягнення й моделювання світу 

дозволяє підтримувати певні параметри соціосистеми або руйнувати їх чи 

конструювати нові. 

За ствердженнями сучасників, інформація створює реальність, а потрібна 
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інформація створює потрібну реальність. У ситуації невідворотності процесу 

поширення маніпулятивних технологій, інформаційних інтервенцій та смислових 

війн виникає потреба вивчення специфіки прагматичних цілей конструювання 

елементів медіапростору, які не завжди є конструктивними для свідомості 

споживача. Тому невипадково медіаосвіта як нова освітня галузь повинна мати 

якнайширше практичне впровадження в сучасний освітній процес вищої школи. 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії з сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Попри те, що теорію та практику медіаосвіти в світі розробляють уже 

протягом тривалого часу, остаточної визначеності стосовно цього терміну ще 

немає. На думку фахівців ЮНЕСКО, медіаосвіта – частина основних прав 

кожного громадянина будь-якої країни світу на свободу самовираження і права на 

інформацію та інструмент підтримки демократії. При цьому медіаосвіту вони 

рекомендують усім державам запровадити в свої національні навчальні плани, в 

систему додаткової, неформальної та «по життєвої» освіти. 

Доба, в яку ми живемо, називається інформаційною, а працювати з 

інформацією педагога ніде спеціально не навчали. Діджиталізація назавжди 

змінила здобуття базових навичок, необхідних для кожної людини. Ніхто вже не 

може працювати і жити, як раніше. Кожен має розвивати свої навички мислення 

вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, до якої відкрився 

безмежний доступ. Саме тому в основі навчання медіаграмотності – вміння 

критично та креативно мислити, тобто знати, як визначити основну ідею 

повідомлення, встановити взаємозв’язки між різними ідеями, задавати відповідні 

запитання, формулювати відповідь. 

Медіаграмотність – найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних 

людині в сучасному інформаційному суспільстві. Як знаходити потрібну 
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інформацію і переконуватися в її вірогідності, як відокремлювати пропаганду від 

фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; що таке інформаційна 

безпека і чим вона відрізняється від цензури, як розпізнавати маніпуляцію – це 

лише неповний список викликів, що існують сьогодні в освітньому процесі. Як не 

парадоксально, але саме це і зближує викладача зі студентами, даючи можливість 

розкрити вивчену тему обопільно. 

Сьогодення дає необмежені можливості для викладачів, які прагнуть 

формувати та розвивати медіаграмотну студентську молодь. Як для викладачів, 

так і студентів важливо стати інформаційно та медійно грамотними, набути 

певних навичок, пов’язаних з роботою в інформаційному та медіапросторі. 

В основі навчання медіаграмотності на заняттях з дисципліни «Історія 

України» – вміння критично та креативно мислити, тобто знати, як визначити 

основну мету повідомлення, встановити взаємозв’язки між трактуваннями однієї 

події різними дослідниками, задавати відповідні запитання, формулювати 

відповідь, визначати помилки тощо. 

Медіа так інтегрувалися в наш повсякденний життєвий простір, що 

більшість людей, у тому числі й студентська молодь, їх просто не помічають, а 

тому не здатні критично оцінювати, піддавати сумніву все, що читають або 

сприймають через візуальні образи та звуки. Сучасний педагог має пам’ятати про 

те, що потрібно вміти «читати» та «писати» мовою образів та звуків так само, як і 

мовою друкованих комунікацій. Адже складність на сьогодні не в тому, щоб 

отримати певну інформацію, а в тому, щоб визначитися, яка інформація потрібна. 

Отже, медіаграмотність – це актуальна та життєво необхідна компетентність 

сучасного педагога, що дозволяє йому аналізувати, критично оцінювати і 

створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також 

розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві, що, в 

свою чергу, забезпечує покращення рівня медіаграмотності і серед студентів. 
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Використання медіаресурсів на 

семінарському занятті з «Історії 

України» на тему «Колективізація. 

Розселення українського народу». 

1. Практичне застосування здобутих 

знань у імпровізованому судовому 

засіданні. 

2. Використання фото та відео 

матеріалів сторонами «захисту» та 

«обвинувачення». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація відеофільму, спільної 

творчої роботи студентів та викладачів 

коледжу – «Закарбована пам'ять». 

 

 Використання ресурсів медіапростору, 

професійної відео та фотозйомки у 

створенні патріотичної творчої роботи. 

 

Перелік використаних джерел: 

1. Бути медіаграмотним: десять необхідних компетентностей [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lnnk.in/cDa1 

2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lnnk.in/dqaV 

3. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За ред. В. Іванова, 

О. Волошенюк, О. Мокрогуза – К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. – 201с. 

4. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.– упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За 

науковою редакцією В. В. Різуна.– Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с. 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навч. – метод. посібник / за ред. 

Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

6. Онкович Г. В. Використання інтегрованого простору знань у навчальному процесі засобами 

медіаосвіти / Г. В. Онкович / / Журналістика, філологія та медіа-освіта: зб. наук. доповідей: у 2 т. 

– Т. 2. – Полтава: Освіта, 2009. – С. 252-255. 

  

http://lnnk.in/dqaV
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ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ВАЖЛИВА  

СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

ПОЛОНСЬКА О.А., методист 

ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної 

інфраструктури» 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та інтернету сприяв 

новому етапові еволюції людства. Приватне, професійне і громадське життя 

людини сьогодні нерозривно пов’язане з медійною компетентністю. Традиційна 

грамотність, що розумілася як вміння читати і писати, вже з першої половини ХХ 

століття дістала розширене значення: дослідники вважали, що аудіовізуальні 

медіа стануть новою мовою людства і так само як традиційну абетку необхідно 

вміти читати «граматику кіно і телебачення». Нові медіа, в свою чергу, стали 

джерелами медійних повідомлень, що мали зовсім іншу формальну природу і 

відповідно формували нову мову спілкування. Сьогодні ключове для розуміння 

концепції медіа грамотності поняття медіа тексту, під яким ми розуміємо не лише 

написане чи зображене, а будь-який зміст комунікації, що поширюється на масові 

аудиторії. Справді, сучасні відносини в суспільстві безпосередньо залежать від 

знань і вмінь людини користуватися медійними каналами і засобами. Навчити 

цього людину не можна одразу, але почати це робити ще в ранньому віці – одне із 

основних завдань сучасної освіти. Ще 30 років тому ЮНЕСКО визначила сутність 

медіаосвіти – «навчання теорії і практичних умінь для оволодіння сучасними 

засобами масової комунікації, що розглядається як частина специфічної й 

автономної галузі знань у педагогічній теорії і практиці».  

Медіа – невід’ємна частина нашого життя і життя наших студентів. 

Неможливо уявити сучасну людину без медіа. Ми всі щоденно користуємося 

ними пасивно чи активно, з медіа джерел ми дістаємо інформацію, емоції, 

спілкування. Медіа формують наш світогляд. З одного боку, ідентифікація з 

різними героями дозволяє молодим людям «приміряти» на себе різні ролі, але, з 

іншого, – за умов надмірного впливу, можуть обмежити саморозвиток. Це коли 

приміряючи на себе сконструйований медійний образ, студент думає, що ніколи 
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не буде таким багатим, красивим чи спортивним. Або коли легкість, з якою 

відбувається насилля в медійному світі, переноситься в реальний світ. Сьогодні 

використання медіа молодими людьми має соціальний характер. Через медіа вони 

знаходять собі друзів і однодумців, змінюють свої ролі в колективі та соціумі. 

Нерідко віртуальний світ надає їм ту підтримку і можливості для реалізації, яку 

молоді люди не завжди знаходять в реальності. Зрештою, він допомагає 

співпереживати іншим і через те поділяти інші точки зору, пізнавати різні історії. 

Однак завжди треба критично ставитися до масових медійних джерел, бо вони 

використовуються не лише для шляхетної мети, а й для негативних цілей: 

дестабілізації в суспільстві, поширення вигідної окремим силам інформації, 

формування відповідних суспільних і емоційних настроїв, зомбування. Тому 

критичне мислення та медіаосвіта вкрай потрібні для формування культури 

використання не лише соціальних мереж, а й інтернет-ресурсів загалом. 

Вплив соціальних мереж на особистість різний. З одного боку, людина стає 

залежною від віртуального світу, загальнодоступною стає персональна 

інформація, чим можуть скористатися зловмисники. Також людина може 

втратити навички реального спілкування, в неї може розвинутися фобія 

спілкування з людьми. А з іншого боку до позитиву слід віднести можливість 

спілкуватися з будь-якою людиною з будь-якого куточка планети та 

конфіденційність, що дозволяють реалізовувати потреби людини, уможливлюють 

знайомства і занурюють у культуру інших народів і рас тощо. В інтернеті можна 

здобути повноцінну освіту, роботу, спілкування. Через соціальні мережі 

набувають і розвивають необхідні для подальшого життя навички. Під впливом і 

в результаті використання людиною сучасних інформаційних і комп’ютерних 

технологій у контексті життєдіяльності відбувається процес змін структури 

самосвідомості особистості, так звана віртуальна комп’ютерна соціалізація.  

Оскільки питання медіаграмотності особистості постає дедалі гостріше, 

педагогам потрібно вчитися самим і навчати студентів замислюватися над тим, 

яку інформацію ми хочемо отримувати, аналізувати пропонований контент, 
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критично оцінювати джерела інформації і формувати культуру споживання медіа 

продуктів. 

У нашому коледжі старше покоління педагогів з обережністю ставиться до 

сучасних можливостей пошуку та використання інформації у мережі Інтернет, 

намагаючись захиститись від потоку неперевірених сенсаційних фактів, 

відомостей та висновків, за неправдивість яких ніхто не несе відповідальність. 

Але така надмірна обмеженість поширюється і на спілкування зі студентами: 

вони, наприклад, не завжди погоджуються на листування електронною поштою, 

обмежено використовують додатки Googlе з освітньою метою, використовують 

електронні підручники з інтернет-підтримкою переважно для виконання 

домашнього завдання. 

Викладачі-початківці навпаки вільно завантажують інформацію (відео-, 

схеми, документи, завдання) на мобільні телефони прямо під час заняття, 

спілкуються зі студентами в соціальних мережах, мають велику кількість 

контактів (включаючи батьків студентів). На їхніх заняттях все відбувається 

динамічно, цікаво, але у випадку непорозуміння зі студентом чи групою студентів 

викладач може стати в соціальних мережах об’єктом для провокацій і образ. 

Щоб забезпечити обмін досвідом двох поколінь педагогів щодо формування 

культури спілкування у соціальних мережах та медіа грамотності викладачів і 

студентів створюємо відповідні умови: обговорюємо гострі питання на рівні 

педагогічної ради, засідань викладачів циклових та предметних комісій, 

запрошуємо досвідчених викладачів на заняття школи викладачів-початківців, 

проводимо круглі столи та диспути для кураторів студентських груп. Своєчасно 

інформуємо викладачів про заходи, які допоможуть підвищити рівень власної 

педагогічної майстерності з даного питання, наприклад про інтернет-конференції 

[1], вебінари чи короткотривалі курси підвищення кваліфікації в ДАНО. 

У формуванні медіакультури студентів, їхнього світогляду особлива роль 

належить викладачам суспільних дисциплін, оскільки часто саме їм вперше 

доводиться вчити студентів працювати з копіями першоджерел інформації, 

історичних документів. І часто саме вони вперше знайомлять студентів з 



60 
 

існуванням фальсифікатів і підробок, створених з метою дискредитувати ту чи 

іншу історичну подію, особистість чи документ. При підготовці та проведенні 

занять, на виховних годинах та в індивідуальній роботі наші викладачі активно 

використовують посібник для вчителя [2], що містить багато автономних вправ, 

які охоплюють роботу з медіа текстами різних видів і жанрів та демонструє 

можливості і шляхи набуття медіа грамотності та навичок критичного мислення 

старшокласниками під час вивчення суспільствознавчих курсів, формування медіа 

компетентності студентської молоді.  

Перелік використаних джерел: 

1. Веб-сторінка конференції: https://naurok.com.ua/conference/media-critical-thinking 

2. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник для 

вчителя/Т. Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мокрогуз; 

За ред.. В. Іванова, О. Волошенюк. – К.: ЦВП, АУП, 2016. – 243 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  МАС-МЕДІА  В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ТЕХНІКУМУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПОПОВИЧ О.М., методист 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій 

В 2010 р. в Україні було прийнято «Концепцію впровадження медіаосвіти в 

Україні», а в 2016 р. Президія Національної академії педагогічних наук України 

схвалила її нову редакцію. Серед основних термінів концепції визначені: 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні  так і новітні 

медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Медіапедагоги – вчителі, викладачі, вихователі всіх ланок системи освіти,  

які мають відповідну педагогічну і медіапсихологічну компетентність і 

впроваджують медіаосвіту. 

Медіаграмотність – складова медіакультури, яка стосується вміння 

користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і 

спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати необхідну 

інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з 

різних медіа, відділяти реальність від її віртуальної симуляції…1. 

Слід також зауважити, що інформаційно-цифрова компетентність – одна з 

10 ключових, які формує нова українська школа. Саме медіаосвіта формує 

критичне мислення та медіаімунітет здобувача освіти, що є важливим чинником 

формування світогляду, життєвої позиції . Відповідно, в технікумі створюється 

певна модель медіаосвіти, яка містить такі форми роботи викладачів і студентів: 

- проходження студентами спеціальності  «Підприємництво та біржова 

діяльність»  технологічної онлайн практики в ДАТ «ПриватБанк». Під час практики 

студенти поглиблено вивчають банківські продукти, специфіку економічної 

діяльності в цій сфері, виконують практичні завдання проблемного професійного 

спрямування, працюють з певними видами первинних документів. За  результатами 

https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/
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практики студентам видаються  електронні сертифікати, інформація фіксується у 

відділі кадрів установи. Студенти, які отримали 90 балів і вище, вносяться в 

кадровий резерв. 

- робота курсів підвищення майстерності викладачів в сфері інформаційних 

технологій, підготовлені відповідні методичні та практичні матеріали (робота з 

табличним редактором Microsoft Excel); 

- участь групи викладачів в онлайн 

- курсі «Додатки Google в освітній 

діяльності» та Digital Academy з 

інформаційної безпеки 

«Використання цифрових 

інструментів і можливостей 

Google для інформаційної безпеки 

в освітній діяльності» (Торгово – 

промислова палата України, 

МОНУ, Київська МАН,); 

 

 

 Рисунок1- Підсумки курсової підготовки 

- до Дня безпечного інтернету щорічна участь  студентів у вебінарах Cisco 

Talos(наприклад,  «Реагування на інциденти інформаційної безпеки. Досвід 

полювання на загрози» з отриманням сертифікатів); 

активне використання засобів комунікації в мережі Інтернет, з метою забезпечення 

всебічного обміну інформацією: в середині своєї соціальної та навчальної групи 

або освітнього середовища, між викладачами і студентами, між керівництвом 

закладу освіти і викладачами, студентами, тощо. По суті, у освітній діяльності 

викладача соціальні мережі використовуються для вирішення наступних завдань: 

колективно організовується робота студентів на заняттях (та поза навчальною 

аудиторією), що сприяє співтовариству, набутті досвіду роботи в команді;  

розширюється організація навчання студентів удома, оскільки можна:  

 використовувати навчальний контент в будь-який час доби, не обмежуючись 

часовими рамками;  
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 забезпечувати розвиток персоніфікованого навчального середовища студента;  

 актуалізувати самостійне навчання студентів, оскільки кожному студенту 

необхідно працювати в своєму ритмі;  

 здійснювати неформальне спілкування між викладачем та студентом;    

 обмін досвідом роботи між викладачами 2. 

  

   

Рисунок 2- мережа Facebook: офіційна група ДДТЕІТ, освітні  та методичні групи 

- самоосвіта викладачів (онлайн – вебінари, конференції, освітні платформи тощо) 
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Рисунок 3 - Освітні платформи,  з якими співпрацюють викладачі технікуму 

- застосування освітніх  веб – платформ в самостійній роботі студентів. 

Впровадження цифрових інструментів і можливостей в освітній  процес доповнює 

та підвищує  ефективність навчання майбутніх фахівців. Ще однією вагомою 

умовою для використання веб – платформ є навчання студентів технікуму за 

дуальною освітою, використання цифрових інструментів (Google Classroom)  є 

тим  інструментом, що допомагає організовувати ефективне навчання зі 

студентами  в режимі реального часу та в режимі дистанційного навчання. 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка до практичних, контрольних 

робіт, семінарських занять і самостійний контроль  здійснюється у Google Forms 

та за допомогою LearningApps. Продукт Google Forms є одним із альтернативних 

та потужних засобів хмарних технологій для формування системи тестів 

поточного контролю навчальної діяльності студентів. Застосування форм надає 

нові можливості створення динамічних і актуальних додатків на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій, для застосування в дистанційному 

навчанні. Використання форм актуальне при організації самостійної навчальної 

діяльності студентів, як система моніторингу та управління 3. 
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Рисунок 4 - Приклади  форми створеного тестового завдання, робота з Google – малюнками,   із 

кросвордами в LearningApps 

- розгляд питань медіаграмотності, обмін досвідом при підготовці статей, 

методичних матеріалів для участі в конференціях, конкурсах тощо.  Так 

30.10.2019 р на базі технікуму була проведена традиційна ХІV науково-практична 

конференція «Сучасні педагогічні технології  та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців в технікумах і коледжах: досвід, проблеми, перспективи»  за 

участю ВНЗ І-IV рівнів акредитації області. До збірнику статей конференції були 

включені статті та тези викладачів технікуму, серед яких можна відмітити: 

«Критичне мислення: навіщо, чому і як», «Сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, «Інтелект – карти та компетентісно орієнтовані завдання – інноваційні 

методики сучасної STEM - освіти», «Досвід застосування інформаційно ї 

комунікаційних технологій при викладанні економічних та технічних дисциплін», 

«Використаня сучасних інформаційних технологій та їх ефективність при 

викладанні в технікумі, вплив на розвиток творчих можливостей студентів»,  

«Застосування комп’ютерних технологій при виконанні лабораторних робіт».  

 У 2019/2020н.р. викладачі технікуму Асаул В.М. та Попович О.М. прийняли 

участь відповідно у обласному семінарі – практикумі для викладачів спеціальних 

електротехнічних дисциплін «Науково – методичне забезпечення освітнього 
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процесу» з методичною розробкою «Використання цифрових інструментів і 

можливостей Google в освітньому просторі» (диплом І ступеня) і міському 

конкурсі методичних розробок серед викладачів економічних дисциплін ВНЗ І – 

ІІ р.а. «Скарбниця педагогічної майстерності» з методичною розробкою 

«Застосування інформаційно – комунікаційних технологій при викладанні 

економічних дисциплін» (І місце в номінації «Інноваційна діяльність викладача»). 

 

Перелік використаних джерел: 

1 Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) . [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_   

vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya 

2  Нові медіа в освіті: соціальна мережа facebook як сучасне освітнє середовище закладів вищої 

освіти: веб – сайт. URL http://www.aup.com.ua/uploads/ Zbirnyk_statey_AUP2018.pdf 

3 Застосування інформаційно – комунікаційних технологій при викладанні економічних 

дисциплін. Методична розробка. укладач Попович О.М., затверджено на засіданні методичної ради  

ДДТЕІТ, протокол №3, 14.11.2019р. 

 

  

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_
http://www.aup.com.ua/uploads/
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАННЯ 

ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ТВОРЦІВ І 

ПРОДЮСЕРІВ МЕДІА ПОВІДОМЛЕНЬ. 

ОЛЕКСІЄНКО О. Ю., заступник директора з навчальної роботи, 

викладач вищої категорії. 

СЕМЕНОВА О. В., голова циклової комісії «Програмування та 

комп’ютеризації», викладач вищої категорії 

ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний коледж» 

Актуальність. Розвиток медіа у світі та в Україні гостро ставить питання 

медіаосвіти студентів, щоб сформулювати модель, яка заохочуватиме їх 

замислюватися над тим, що вони дивляться, слухають, читають. Медіаграмотність 

студентів дозволяє критично аналізувати медіа повідомлення для того, щоб 

помічати там пропаганду, цензуру або однобокість в новинах і програмах 

суспільного інтересу, а також розуміти, як такі фактори як особа власника медіа, 

модель фінансування - впливають на інформацію і кут її подачі. Тим більше, що 

студент є майбутнім творцем і продюсером медіа повідомлень, який повинен 

розуміти переваги і обмеження кожного виду медіа, а також створювати 

незалежні медіа. 

В епоху Інтернету, коли знання всього світу є доступними, ніхто не може 

контролювати потік інформації до аудиторії. Сьогодні переважає неякісна медіа 

продукція, аморальність, зневага до загальнолюдських цінностей. Не можна 

просто забороняти ту чи іншу інформацію, потрібно вчити і дітей, і дорослих 

медіа грамотно опрацьовувати її. 

Теоретичне обґрунтування педагогічного досвіду. 

Під час освітньо-виховного процесу в роботі зі студентами коледжу 

використовують різні технічні засоби навчання: екранні, екранно-звукові, 

аудіовізуальні (кінофільми, презентації), звукові або адитивні (радіопередачі, 

аудіозаписи).  

Досвід показав – це є одним з джерел інформації, яка наділена великою 

силою емоційного впливу, здатна викликати співпереживання, співучасть, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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збагачуючи водночас знаннями, здійснюючи значний вплив на моральний та 

естетичний розвиток особистості.  

Комп’ютерне моделювання на комп’ютері сприяє формуванню в студентів 

елементарних уявлень про комп‘ютер як сучасний технічній засіб, можливості 

його використання в різних сферах життя; сприяння розвитку передумов 

теоретичного мислення та інтересу до дій із комп‘ютерною технікою.  

Інтерактивні подорожі стали дуже цікавими для студентів, під час яких 

викладачі відповідно до теми заняття, підбирають різноманітні інтернет-сторінки. 

Мультимедійні презентації використовують в усіх видах презентацій 

(інформаційно-ілюстративні, презентації-тести, презентації-вікторини, 

комбіновані презентації) відповідно до мети заняття або діяльності студентів. 

Адже систематичне використання мультимедійних презентацій на заняттях 

сприяє продуктивним результатам: підвищується якісний рівень використання 

наочності на занятті; зростає продуктивність праці викладача (подається більша 

кількість дидактичних одиниць навчального матеріалу); з‘являється можливість 

встановлення міжпредметних зв‘язків. А майстер-клас? Це ж вдосконалення 

практичної майстерності, що проводить викладач у певній галузі творчої 

діяльності.  

Один з методів формування в студентів критичного мислення – це гурткова 

робота та інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей особистості (тижні 

циклових комісій, олімпіади). 
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Медіапростір стає суттєвою частиною світу, в якому відбувається розвиток 

особистості. Медіаосвіта в поєднанні з класичною освітою гарантує молодому 

поколінню здоров‘я, глибоку освіченість, інтелігентність, професійну  

компетентність та надає можливість стати конкурентоздатними, впливовими 

партнерами в Європі та світі. 

Головна ідея всієї роботи з упровадження медіаосвіти ґрунтується на 

твердженні: чим більше медіаосвіченим буде студент в інформаційному 

суспільстві, чим повніше й цілеспрямованіше він забезпечуватиме себе 

інформацією, тим адекватніше буде сформований ним образ реального світу і тим 

краще він зможе соціалізуватися в навколишньому середовищі. Для досягнення 

основної мети медіаосвіти визначено завдання: 

 підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах; 

  мотивація до вивчення медіа  технологій; 

 формування пізнавальних якостей на основі оволодіння ґрунтовними 

знаннями з основ кіно, живопису, графіки, фотографії та музики, літератури тощо; 

 поліпшення пам'яті, мислення, уяви; 

 набуття вмінь і навичок роботи з різноманіттям комп’ютерних програм 

спеціальності та мережею Інтернет; 

 інтегрований підхід до занять; 

 придбання творчих навичок діяльності в колективних проектах; 

 формування працьовитості, відповідальності; 

 створення цікавих та емоційних ситуацій при виконанні творчих завдань чи 

проектів; 

 формування основ культури поведінки, спілкування, гігієни при роботі з 

комп’ютером. 

Викладач передає досвід своєї роботи через пряме коментування й 

демонстрацію найефективніших методів, прийомів, форм педагогічної діяльності, 

плануючи застосування їх усіма учасниками заняття (рис. 1). Якість показників 

роботи гуртків визначається результативністю участі студентів у різноманітних 
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конкурсах, конференціях, змаганнях (рис. 2). Обмін досвідом відбувається на 

школах педагогічної майстерності (рис.3). 

  
Рис. 1Майстер-клас спеціальності 

«Інженерія програмного забзпечення» 

Рис 2 Гурткова робота 

  

Рис. 3 Засідання Школи педагогічної 

майстерності 
Рис. 4 Представлення власного проекту 

студентом 

Перевірка студента на творчу самореалізацію особистості, розвиток його 

можливостей у процесі створення нового продукту під контролем викладача 

шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій студентів і обов’язкових 

презентацій результатів роботи (рис. 4). 

На нашу думку, а практика це підтверджує, - перспектива навчання 

комп'ютерних технологій за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

та медіа простору дозволить створити сприятливу ситуацію для залучення 

студентів до нового світу сучасних технологій. 

Перелік використаних джерел: 

Із  власного досвіду роботи   
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ» 

ШОХОВ В.Р., викладач фізики 

Машинобудівний коледж  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Дистанційне навчання – комплекс сучасних освітніх технологій, які 

пропонують ефективні методи викладання в інтерактивній взаємодії викладача і 

студентів на відстані (дистанційно) за умови використання інформаційно-

комунікаційних засобів. Зручність, мобільність, динамічність дистанційного 

навчання – це відповідь на запити освітніх вимог ХХІ ст. Програми дистанційної 

освіти пропонують різноманітні методи поширення і передачі навчальної 

інформації та велику кількість  форм дистанційних  навчальних заходів.  

  Сучасне заняття з навчального предмета «Фізика і астрономія» – це 

можливість упровадження новітніх науково-педагогічних методів та 

інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки яким дистанційні форми 

навчання проходять більш активно, жваво, доброзичливо, практично завжди 

викликаючи у студентів бажання оволодівати знаннями, працювати самостійно і – 

головне – досягати високих результатів успішності. 

Використання дистанційних технологій під час вивчення предмета «Фізика і 

астрономія» – це, перш за все, інтерактивна взаємодія між викладачами та 

студентами, коли всі учасники навчального процесу спілкуються у   віртуальному 

просторі за допомогою мережі Інтернет. Синхронні чати з одночасним доступом 

педагогів і студентів, веб-заняття (не лише синхронні, але й асинхронні), аудіо- та 

відеоконференції,  використання електронної пошти та онлайн-месенджерів – це 

неповний перелік заходів дистанційної освіти, які впроваджуються сьогодні 

нарівні з традиційними технологіями навчання у викладанні фізики та астрономії. 

Інтерактивна взаємодія «викладач – студент»  може відбуватись і безпосередньо в 

аудиторії  під час виконання онлайн-завдань,  демонстрації дослідів у віртуальній 

фізичній лабораторії,  колективного створення візуальних інтелектуальних карт. 
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Дистанційне заняття – це й можливість надолужити не засвоєний вчасно 

навчальний матеріал, повторити його, розглянути окремі аспекти з вивченої теми, 

пройти тестування, виконати практичну чи лабораторну роботу. 

Однією з найбільш поширених форм дистанційного навчання є взаємодія 

викладача і студента, спілкування в мережі Інтернет  на базі освітніх платформ, 

які дозволяють викладачеві створювати навчальні матеріали, організовувати 

вебінари та віртуальні аудиторії, розробляти тести і презентації. Викладач 

створює авторський контент навчального матеріалу – конспекти лекцій, 

методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних робіт, аудіо-, 

відеофрагменти, комп’ютерні моделі, який активно використовує у дистанційних 

формах навчання. 

 

Так, для студентів, які з 

поважних причин пропустили 

заняття, запропоновано 

дистанційну форму навчання на 

базі освітньої платформи. 

Кожен студент має свій  логін і 

пароль від власного кабінету 

(Рис. 1)  Рис.1 Логін і пароль 

 

Заходить на власну сторінку 

і обирає потрібний  

навчальний предмет(Рис. 2).  

 

 Рис. 2 Власна сторінка 
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Вибравши навчальний предмет 

«Фізика і астрономія», студент 

отримує доступ до всіх 

методичних матеріалів,  тестових 

та індивідуальних завдань (Рис. 

3). 

Рис. 3 Сторінка навчального предмета «Фізика і 

астрономія». 
 

Виконавши тестові 

завдання, студент 

отримує оцінку. (Рис. 

4) 

 

 Рис. 4 Оцінка студента з тестування з окремої теми. 

 

Переглянути свої результати 

за семестр студент може на 

своїй сторінці. (Рис. 5). На 

цій сторінці студент може 

задати  викладачеві 

запитання і отримати 

відповіді на них.  

Рис. 5 Результати студента за семестр з навчального 

предмета «Фізика і астрономія». 

Викладач має змогу допрацьовувати свої матеріали, додавати нові тести, 

покращувати аудіо- та відео супровід, додавати нові  3D моделі, – 

удосконалювати контент і підвищувати якість дистанційного навчання. 

З досвіду застосування комбінованих форм, методів і технологій навчання – 

традиційних та інноваційних, зрозуміло, що поєднання їх в освітньому процесі 
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сьогодні досить ефективне. Упровадження дистанційного навчання – не 

тимчасовий тренд в освіті, а результат нелегких наукових і педагогічних пошуків, 

непростий шлях апробації як у відомомих університетах так і в сільських школах, 

і це доводить: за ним майбутнє.   

Слід враховувати: технологічні знання застарівають кожні 2-3 роки. За кілька 

років ці показники знизяться до 1,5-2 років. Обсяг знань випускників  закладів 

освіти подвоюється кожні 3-4 роки. Отже, освітні технології повинні швидко 

змінюватись, аби відповідати вимогам часу: якість підготовки фахівців не 

повинна відставати від рівня, який диктує ринок праці.                                                                                                                                      

Дистанційна форма навчання  прийнятна і зручна  для всіх, але найбільш 

актуальною вона може стати для людей, які готові «вчитися протягом всього 

життя» і – переважно – самостійно, поєднуючи трудову діяльність з навчальною. 

У наш час дистанційне навчання стає одним з пріоритетних напрямків діяльності 

багатьох навчальних закладів. 

Перелік використаних джерел: 

1. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми / І. Адамова, Т. Головачук // 

Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 10. - С. 3-6. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_3  

2. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : матеріали 

міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) /  відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с. 

3. Підкасистий П. І. Комп'ютерні технології в системі дистанційного навчання / П. І. 

Підкасистий, О. Б. Тищенко // Педагогіка. — 2000. — № 5. — С. 7–12.   

4. Тріус Ю. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі/ Ю. В. 

Триус, І. В. Герасименко // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. 

Випуск III. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 299–308. 

 

  



75 
 

«КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 

МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА» 

КОРНІЄНКО І.А., методист 

Автотранспортний коледж Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

Люди, які вміють критично мислити, живуть активним життям, відчувають 

себе творцями та реформаторами свого життя. Майбутнє здається їм відкритим і 

залежним від їхньої волі, а не закритим і зумовленим наперед. Підходячи до 

всього критично, ми усвідомлюємо всю різноманітність цінностей, реакцій, 

суспільних структур. 

Студент, який навчається в сучасному навчальному закладі – це особистість, 

у якій мають бути сформовані всі ключові компетентності. Саме така особистість 

зможе успішно само реалізуватися в соціумі як свідомий та відповідальний 

громадянин, високий професіонал, особистість. 

Успішність та ефективність формування компетентностей студентів залежить 

від форм та методів організації навчально-виховного процесу. Пріоритетними в 

цьому відношенні стають сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи, 

інформаційні комп’ютерні технології, презентації, які забезпечують активні 

форми діяльності студентів, залучають їх до творчого процесу пізнання, 

дослідження проблем, формування власної думки та самореалізації [1]. 

Саме такою є технологією методика розвитку критичного мислення на основі 

читання та письма. 

Критичне мислення – це: 

 уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору; 

 уміння піддавати ідею м'якому скепсису; 

 об'єднання активного й інтерактивного процесу; 

 перевірка окремих ідей на можливість їх використання; 

 моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору в разі; 

 переоцінка та переосмислення понять та інформації; 

 здатність знайти необхідну інформацію та використовувати її самостійно під 

час прийняття рішення [1]. 
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Методика критичного мислення широко використовується викладачами 

навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу та викладачами спеціальних 

дисциплін напрямку 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні 

технології на автомобільному транспорті» Автотранспортного коледжу НТУ 

«ДП». Під час лекційних та семінарських занять викладачі, на етапі актуалізації 

опорних знань студентів, дають можливість студентам установити рівень власних 

знань, тобто згадати все, що вже відомо з теми. Це добре активізує діяльність 

студентів, їх мислення, говоріння, що є дуже важливим на початку вивчення 

нового матеріалу. Основними формами роботи цього етапу є: «мозкова атака», 

робота в групах, робота в парах, бліц - опитування, аналіз ознак, аналіз понять. 

Коли студенти переходять до етапу вивчення нового матеріалу, вони 

вступають в контакт з новою інформацією, це робота з текстом, документами та 

іншими дидактичними матеріалами. Тут дуже важливо щоб викладач виділив час 

для того, щоб студенти мали можливість вільно розмірковувати та висловлювати 

свої думки. 

В процесі цієї роботи викладачі найчастіше використовують такі прийоми: 

інтерактивна система позначок «Поміч», взаємні питання, кейс-метод, технологія 

«6 капелюхів». Такий підхід до вивчення нового матеріалу дозволяє студентам 

вчитися співпрацювати, разом знаходити рішення поставлених задач. 

Ще одним дуже дієвим методом опрацювання нового матеріалу є методика 

фасилітування роботи в малих групах. Ця методика є багатогранною та відкриває 

перед викладачем можливості комплексного та одночасного забезпечення таких 

педагогічних умов: діалогізації і гуманізації міжособистісного спілкування 

студентів, використання інтерактивного середовища, активізації засобів ігрового 

моделювання [2]. 
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1. Методика фасилітування роботи у 

малих групах: 

1.1 Техніка «Світове кафе» 

1.2 Техніка «Мозковий штурм» 

1.3 Техніка «Модераційні картки» 

1.4 Метод акваріуму 

Рис 1. Заняття з навчальної дисципліни «Біологія і екологія» 

Щоб почати ефективно практикувати критичне мислення, студенти повинні: 

 розвивати впевненість у собі, розуміння цінностей власних поглядів та 

ідей; 

 брати активну участь у процесі навчання; 

 поважати думку інших; 

 бути готовим продовжувати чи відкидати міркування, судження. 

Таким чином,  

Критичне мислення – це складний ментальний процес, який починається із 

залучення інформації і закінчується прийняттям рішення; 

Критичне мислення - продуктивна й позитивна розумова діяльність; 

Критичне мислення - це процес, а не результат; 

Критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії. 

Отже, саме методика розвитку критичного мислення дозволяє максимально 

підвищити ефективність навчально-виховного процесу, дає можливість створити 

такі умови, коли всі студенти залучаються до активної, творчої навчальної 

діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться спілкуватись, 

співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. 

Перелік використаних джерел: 
1. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., 

Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О.І. Пометун. — К.: Вид-во «Плеяди», 2006. — 220 с. 

2. Муліна А.В. Методична розробка «Формування ключових компетентностей методами 

фаси літування роботи у малих групах на заняттях з навчальної дисципліни «Біологія і 

екологія». – АК НТУ «ДП», 2020 р. – ст. 30. 

3. Розвиток критичного мислення засобами ІКТ: https://sites.google.com/site/mkiktkm/razberemsa-

v-ponatiah-1/kriticeskoe-myslenie  
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – НАЙПОТРІБНІША КОМПЕТЕНЦІЯ 

МАЙБУТНЬОГО 

ВОРОНІНА С.В., заступник директора з НВР, 

ПОВОЛОЦЬКА А.І., практичний психолог, 

Коледж радіоелектроніки 

Критичне мислення – це складне та багаторівневе явище, про що свідчить 

різноманітність думок щодо визначення цього поняття. Критичне мислення зараз 

є модним  трендом в освіті. В ХХІ столітті, коли ми маємо необмежений доступ 

до інформації, зростає необхідність навичок її відбору та правильного 

переосмислення, компетенція  критичного мислення стає необхідністю.  

Критичне мислення можна охарактеризувати як пізнавальну активність, 

пов’язану із застосуванням розуму і інтелектуальних здібностей. Коли людина 

мислить критично, оцінює і аналізує отримані дані, вона використовує увагу, 

категоризацію, вибір, судження та інші подібні розумові операції. Критичне 

мислення – це, перш за все, прийняття рішень. На нашу думку, критичне 

мислення варто вважати однією з найважливіших умов педагогічної діяльності 

викладача як запоруки успішного вирішення завдань освітнього процесу. Крім 

того, критичне мислення викладача є вагомою ознакою його особистісного 

розвитку, умовою самореалізації, самовдосконалення та професійного зростання.   

Кожен, кого цікавить розвиток критичного мислення, повинен приділяти 

особливу увагу розвитку трьох базових компетенцій, на яких ґрунтуються всі 

інші. Серед цих компетенцій: 

 Уміння мислити. Критичне мислення – це здатність до впорядкування, 

категоризації, вибору, диференціювання, порівняння і протиставлення. 

 Контроль емоцій. Критичне мислення є неупередженим процесом, але в 

будь-який момент можуть взяти гору емоції. Це нормально, адже нерідко 

доводиться робити вибір між різними позиціями і точками зору. Іноді можуть 

вибити з колії свідоцтва, які для нас неприйнятні, або несподівані аргументи. У 

більшості випадків емоційна нестабільність тільки погіршує ситуацію, і вміння 
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контролювати свій емоційний стан є корисним і ефективним навиком, оскільки 

воно дозволяє спокійно привести логічні аргументи і переконати співрозмовника. 

 Дослідження і знання. Навіть вміючи мислити критично, не завжди 

можна відшукати хороші і переконливі докази, не розбираючись в предметі. 

Критичне мислення – це ще і навик проведення власних досліджень. Здатність 

знаходити дані по якому-небудь питанню полегшує життя, адже людина в змозі 

фіксувати важливу інформацію і приводити альтернативні докази, свідчення та 

пояснення. 

 

Рейтинг компетенцій ХХІ століття 

Найкращий спосіб навчити критичному мисленню  –  це привчити задавати 

багато питань і самостійно шукати на них відповіді. Запитання стимулюють 

критичне мислення. Відповідаючи на запитання, студенти аналізують й 

інтерпретують інформацію, аналізують ідеї, відстоюють свою точку зору. 

Запитання є засобом стимулювання різних видів мислення на різних рівнях 

складності. 

Діяльність педагогічних працівників спрямована насамперед на 

поглиблення пізнавального інтересу студентів, їх залучення до активної та 

самостійної діяльності, забезпечення високого рівня підготовки майбутніх 

спеціалістів, розвиток їх конкурентоспроможності, формування творчої 

активності, тобто на розвиток компетентної особистості.  

Особливого значення нині набувають уміння студента самостійно мислити, 

пропонувати нестандартні ідеї, проявляти творчий підхід до вирішення 

Користь критичного мислення 

проявляється не тільки в 

особистому житті, але й у 

професійній сфері діяльності та 

навчанні, впливаючи і на 

спілкування людини з оточуючими, 

і на розуміння речей, і на особисту 

ефективність, і на багато інших 

складових.  
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різноманітних ситуацій, що зумовлює спрямування системи сучасної освіти до 

ефективного розвитку креативних здібностей студентів. 

Критичне мислення, крім усього іншого, вимагає від людини наявності 

акуратності і точності, а також неприборканого прагнення знайти правильну 

відповідь. Це  означає: 

 бути об’єктивним, тобто вміти поступитися своїми особистими 

уподобаннями, переконаннями та інтересами в процесі бесіди, щоб краще 

розібратися в темі і прийти до більш точного результату; 

 розглядати предмет з різних сторін, тобто дослідити інформацію з різних 

точок зору; 

 повторювати, тобто кілька разів обговорювати питання, щоб врахувати 

максимальну кількість деталей; 

 бути уважним до деталей, тобто розвивати спостережливість і приділяти 

час виявленню навіть самих дрібних подробиць, здатних призвести до прояснення 

питання в цілому; 

 визначати тенденції і закономірності, тобто аналізувати, впорядковувати 

інформацію і виявляти повторення і подібності; 

 розглядати віддалені перспективи і можливі результати, тобто мати на 

увазі, що представляється вірним зараз може потрапити під сумнів через деякий 

час. 

Формування професійних умінь і навичок, активізація критичного мислення 

та  креативного потенціалу особистості відбувається у процесі навчання і 

практики.  

Пропонуємо вправу з предмету «Громадянська  освіта»,  що сприяє 

розвитку критичного мислення студентів, яке проводилось у вигляді «Лекція – 

тренінг». 

Вправа для розвитку креативного мислення «Ромашка Блума»: 

Інструмент розроблений за педагогічним принципом таксономії (від грец. – 

порядок і закон) американського психолога Бенджаміна Блума та його шести 

рівнів навчальних  цілей в когнітивній сфері: знання – розуміння – застосування – 
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аналіз – синтез – оцінка. Після першого знайомства з інформацією, викладач задає 

студентам питання: 

  Прості/фактичні (на перевірку пам’яті): що…? Де…? Коли…? 

  Уточнюючі: ти вважаєш, що…? Тобто ти сказав, що…? Ти бачиш це так 

…? 

  Пояснюючі: чому…? Що мається на увазі…?яка головна ідея…? 

  Творчі, де є елемент прогнозу/припущення: а що, якби…? Як би 

покращили…? Запропонуйте альтернативу… 

  Оцінювальні: чим щось відрізняється від іншого? Наскільки цінними є…? 

Як би ви визначили/аргументували…? Яке судження ви можете зробити з 

приводу…? тощо.  

   Практичні, що мають висвітлити зв’язок теорії з життям: де це 

застосовується у повсякденному житті? Як це можна використати на практиці?  

 

 

Питання можна оформити у 

вигляді «ромашки Блума» (де на 

кожній пелюстці – відповідне питання) 

та дати на опрацювання в командах. 

 

 

 

Підготовка до тренінгу 
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Проведення лекції – тренінгу розвитку критичного мислення 

Навчання критичного мислення – процес, звичайно, непростий. Незважаючи 

на це, він дуже захоплюючий і цікавий, попереду безліч цікавих відкриттів, зміни 

у власному розумовому процесі, реакціях на інформацію, взаємодії з людьми в 

повсякденному житті. 

Перелік використаних джерел: 

1 Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. - Х. : Вид. 

група "Основа", 2010. - 95 с 

2 Тягло О.В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. — Х. : Основа, 2008. — 187 с.  

3 Тимоха С. Теоретичні основи розвитку критичного мислення студентів // Гуманізація 

навчально-виховного процесу. - Випуск LV. Частина ІІ. - Слов’янськ – 2011  
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ЛЕКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ   

ДАНИЛОВА З. О., викладач спеціальних дисциплін 

Дніпровський державний коледж технологій та дизайну 

Оновлення освітніх технологій є актуальним як ніколи. У всьому світі 

здійснюється перегляд наявних систем освіти і пошук можливостей їх 

удосконалення.  

Використання методів та прийомів формування критичного мислення всіма 

учасниками освітнього процесу - один з головних напрямків впровадження 

сучасних освітніх технологій на думку фахівців. Важливими характеристиками 

інноваційних технологій є суб’єктивний тип та характер взаємовідносин між 

студентами та педагогом; діалогічний, демократичний та рефлективний стиль 

взаємодії; колективні (групові) форми організації освітнього процесу; проблемні, 

пошукові, евристичні та дослідницькі методи навчання; ефективні способи 

отримання та засвоєння інформації.  

Поняття «критичне мислення» використовується в методичній літературі 

давно, а з 1956 року, коли Блум розробив таксономію пізнавальних здібностей, 

воно означає мислення вищого рівня. Критичне мислення означає не критику чи 

негативність суджень, критичне мислення – це здатність людини чітко виділити 

проблему, яку необхідно розв’язати, самостійно знайти, обробити і 

проаналізувати інформацію, логічно побудувати свої думки, навести переконливу 

аргументацію, здатність мислити мобільно, обирати єдино вірне розв’язання 

проблем, бути відкритим для сприйняття думок інших, і одночасно принциповим 

у відстоюванні своєї позиції. 

Технологія розвитку критичного мислення – педагогічна система, 

спрямована на формування у студентів аналітичного мислення. Ця технологія має 

унікальний набір прийомів і технік, які дозволяють на занятті створювати 

ситуацію мислення. Її мета - навчити такого сприйняття навчального матеріалу, в 

процесі якого інформацію, яку отримує студент, можна розуміти, сприймати, 

порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне 
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судження. Серед переваг цієї технології є здатність підвищувати мотивацію 

освітньої діяльності, активізацію сприймання і осмислення навчального 

матеріалу, розвиток здатності студентів до самостійної аналітичної та оціночної 

роботи з інформацією різного ступеня складності, формування комунікативних і 

творчих вмінь. Технологія розвитку критичного мислення - це загальний 

міжнародний проект педагогів, це універсальна, проникаюча, “надпредметна” 

технологія, яка підходить будь-якому викладачеві, до будь-якої дисципліни, яка 

дає стабільні результати.  

Які етапи (стадії, фази) розвитку критичного мислення?  

Базова техніка формування критичного мислення може застосовуватися 

викладачем щодня. Її ключові етапи: виклик, осмислення, рефлексія. 

1. Виклик - активізація наявних знань, збудження інтересу до теми, 

виявлення недостатності знань, спонукання до активної діяльності.  

2. Осмислення припускає безпосередню роботу студента з навчальним 

матеріалом, супроводжується спеціальними діями студента з активного 

отримання нової інформації, її осмислення, співвідношення з власними знаннями, 

спостереження за процесом пізнання і власного розуміння. 

3. Рефлексія дозволяє сформувати у студента особисте ставлення до 

навчального матеріалу завдяки висловленню власної позиції, з певного питання 

(усному чи письмовому). На цій стадії відбуваються: цілісне осмислення і 

узагальнення набутої інформації, вироблення власного ставлення до матеріалу, 

що вивчався, виявлення непізнаного, аналіз процесу вивчення матеріалу, власних 

розумових операцій, пошук тем і проблем для подальшої роботи («новий 

виклик»). 

Для того, щоб використовувати критичне мислення на заняттях, слід знати 

його інструментарій, опанувати розмаїття методів і прийомів, які широко 

представлені в навчально-методичній літературі. 

Як показує досвід, структура лекції з використанням інструментарію 

критичного мислення на тему: «Композиційні взаємозв’язки елементів форми» з 
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дисципліни «Основи композиції» для студентів спеціальності 022 «Дизайн» може 

включати наступні стадії, завдання, методи/прийоми (таблиця 1): 

1) Виклик: використовується на початку лекції, викладач актуалізує наявні в 

студентів знання, фіксує їх увагу на проблемі, що розглядається, стимулює 

інтерес до її вивчення. Студенти заповнюють таблицю «З-Х-Д» («Знаю – Хочу 

знати – Дізнався»). 

 Знаю Хочу знати Дізнався 

Що таке відношення в костюмі    

Що таке тотожність в костюмі    

Що таке нюанс в костюмі    

Що таке контраст в костюмі    

Що таке пропорції в костюмі    

Як використовуються прості пропорції в костюмі    

Як використовуються складні пропорції в костюмі    

Також можна застосувати прийом побудови асоціативного куща, який 

допомагає вільно і відкрито розмірковувати за певним питанням. Викладач пише 

поняття на дошці чи аркуші паперу, студенти записують слова і фрази, що 

спадають на думку, з даної теми, разом встановлюють зв’язок між ними. 

Викладач звертає увагу на процес дослідження теми: виділяє відоме, виправляє 

помилкові ідеї, коментує неординарні пропозиції. 

2) Осмислення – викладач розкриває зміст теми, використовуючи при 

цьому різноманітні засоби наочності. Для активізації мислення студентів під час 

викладу нового матеріалу також надається система завдань на прояв аналітичних 

здібностей, порівняння, узагальнення, продукування творчих ідей, формулювання 

висновків. Такими завданнями можуть бути:  

Прийом «Торнадо». Викладач оголошує питання, що виноситься на 

обговорення (приклад: в повсякденному костюмі як вид відношень елементів 

форми використовується нюанс, Лілія Пустовіт використала для останньої 

колекції лише прості пропорційні співвідношення для побудови костюму), й 
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об’єднує групу у три підгрупи. Перша група студентів має навести аргументи на 

захист певного твердження, інша група намагатиметься спростувати твердження. 

Завдання третьої групи полягає у формулюванні запитань з метою уточнення 

позиції кожної групи. 

Прийом «зиг-заг». Тему заняття можна поділити за такими напрямками: 

тотожність як вид відношень в костюмі, нюанс як вид відношень в костюмі, 

контраст як вид відношень в костюмі, прості пропорції в костюмі, складні 

пропорції в костюмі тощо. Кожній групі потрібно видати відповіді інформаційні 

матеріали (які розкривають лише їхній напрямок роботи).  

Концептуальна таблиця – використовується для порівняння трьох чи 

більше аспектів/питань (по горизонталі розташовується те, що потрібно 

порівняти, по вертикалі – різні риси і якості, за якими студенти мають 

порівнювати).  

 тотожність нюанс контраст 

характеристики    

Графічне оформлення питання лекції у вигляді фор-ескізів, що дозволяє 

графічно відобразити зв’язки між об’єктами людина-костюм. 

«Товсті» і «тонкі» запитання – можуть бути використані під час будь-

якої з трьох фаз лекції: на стадії виклику це запитання до вивчення теми, на стадії 

осмислення – спосіб активної фіксації запитань у ході конспектування, слухання, 

на стадії рефлексії – демонстрація розуміння пройденого. 

3) Рефлексія завершує розгляд певного лекційного питання чи лекції 

загалом, на ній студенти здійснюють аналіз (в усній чи письмовій формі) не 

тільки змісту, а і самого процесу засвоєння нового, вони можуть задати викладачу 

запитання з теми, дати емоційну оцінку лекції.  

Метод «ПРЕС». Студенти навчаються формулювати й висловлювати 

свою думку з дискусійного питання аргументовано в чіткій та стислій формі: «я 

вважаю, що ...», «тому що …», «наприклад …», «отже, я вважаю ...»). 

«Сінквейн» – короткий неримований вірш з 5 рядків. 

Відношення 

Тотожність, контраст 

Пропорції 

Прості, складні 
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Порівнюють, співвідносять, гармонують 

Необхідні для побудови костюму 

Краса 

Будують, членують, будують 

Важливі для відчуття гармонії 

Тенденції 

 

Таблиця 1 – Інструментарій критичного мислення 

Стадії Завдання Методи і прийоми 

виклик 

Актуалізація наявного досвіду, 

знань, висловлення ідей і 

припущень щодо змісту теми, 

активізація уваги, пам’яті, мислення, 

уяви 

«Знаю – Хочу знати – Дізнався»  

Прогнозування за ілюстрацією 

Асоціаціативний кущ  

«Тонкі» та «товсті» запитання 

осмислення 

Усвідомлення основних понять, 

проблем, активізація уваги, 

пам’яті, мислення та уяви, 

визначення логіки навчального 

матеріалу, його систематизація та 

встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків 

Торнадо 

Зиг-заг 

Маркування (INSERT)  

«Тонкі» та «товсті» запитання  

«Переплутані логічні ланцюжки»  

Складання кластеру  

Концептуальна таблиця  

рефлексія 

Обговорення результатів лекції, 

повторення закріплення 

навчального 

матеріалу, зворотний 

зв’язок 

Метод ПРЕС  

Експрес-конференція  

«Синквейн»  

«Залиште за мною останнє слово» 

Переконання деяких викладачів про те, що в процесі навчання слід 

формувати насамперед знання студентів, а не мислення, можна вважати хибним. 

Адже в результаті отримаємо «фахівця», який вивчив матеріал, але не осмислив 

його, не проаналізував, не навчився його використовувати для проектних завдань, 

що врешті-решт знижує ефективність професійної підготовки. З досвіду 

використання таких лекцій можна сказати, що студенти починають осмислено 

підходити до сприймання нової навчальної інформації, задавати питання по темі, 

включатись в діалог з викладачем; використання викладачем прийомів активізації 

самостійного мислення дозволяє краще враховувати закономірності пізнавальної 

діяльності студентів; виконуючи продуману систему завдань, студенти 

навчаються прийомам аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, творчого 

вирішення навчальних завдань, способам графічного оформлення матеріалу.  

 

  



88 
 

Перелік використаних джерел: 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 

2004. – 218 с.  

2. Олександра Бабинюк. Технології, методики навчання і виховання [Електронний ресурс] 

Режим доступу: http://www.ippo.if.ua/index.php/2012 

3. Артюшина М.В. Перспективи використання технології формування критичного 

мислення на лекціях ВНЗ [Електронний ресурс] Режим доступу:  

file:///F:/КРИТИЧНЕ%20МИСЛЕННЯ/Г.pdf 

 

http://www.ippo.if.ua/index.php/2012

