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У сучасному світі стрімко розвиваються інформаційно-

комунікаційні технології та системи мас-медіа, що вимагає 

цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного 

користування ними. Про актуальність цієї проблеми свідчить уже те, що 

на взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, 

Інтернет) припадає дедалі більше вільного часу громадян України. 

Медіа потужно впливають на освіту молодого покоління, часто 

перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного 

соціального навчання. Під впливом споживання неякісної медіа-

продукції спотворюються уявлення молоді про світ, норми і моральні 

основи взаємодії людей, розвиваються різні форми медіа-залежності, 

завдаючи шкоди здоров'ю та розвиткові особистості, руйнується імунітет 

до соціально шкідливої інформації. 

Усе зазначене зумовлює гостру потребу в охопленні молоді 

спеціально організованою медіа-освітою, яку справедливо вважають у 

світі ефективним засобом запобігання медіа-насильству та медіа-

маніпуляціям, утечі людини від реальності, поширенню медіа-

залежностей. Це, у свою чергу, актуалізує проблему формування медіа-

компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Теорія й практика медіа-освіти та формування медіа-

компетентності майбутніх педагогів у сучасному педагогічному дискурсі 

стає предметом наукового дослідження багатьох зарубіжних 

Л. Баженова, Д. Бекінгема, Г. Лассуела, М. Маклуена, К. Ворснопа,        

Л. Мастермана, О. Короченського, О. Федорова, О. Спічкіна, Ж. Гоне,       

Р. Хоббса) та вітчизняних учених (Н. Габор, Л. Зазнобіна, О. Баранова,  

О. Самарцева, І. Дичківська, А. Литвин).  

В Україні увага до медіа-освіти та медіа-компетентності 

майбутніх фахівців початкової галузі посилилась лише в останні роки та 

стала предметом дослідження О. Баришпольця, О. Волошенюк, Н. Габор, 

В. Іванова, Л. Найдьонової, Г. Онкович, Б. Потятиника та ін.  



Натомість, потрібно зазначити, що впровадження медіа-освіти 

здійснюється ще досить повільно, бракує системного, цілісного підходу 

до вирішення даної проблеми, а проблема формування медіа-

компетентності майбутніх учителів початкових класів ще потребує 

системного наукового обґрунтування. 

Отже, метою статті є аналіз проблеми формування медіа-

компетентності майбутніх учителів початкових класів у науковій 

літературі.  

У наш час у науці відсутній однозначний підхід до визначення 

поняття «компетентність». Учені визначають професійну компетентність 

як: 

-  певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й 

відповідально, як оволодіння людиною здатністю й уміннями 

виконувати визначені професійні функції (А. Маркова);  

- професійну готовність та здатність суб’єкту праці до виконання 

задач і обов’язків щоденної діяльності (К. Абульханова-Славська).  

- готовність на високому професійному рівні виконувати свої 

посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних 

та практичних надбань і досвіду, наближених до світових вимог та 

стандартів [2; 3]. 

Натомість, ми дотримуємося думки, що «компетентність» 

необхідно порівнювати з власною самоосвітою та індивідуально-

психологічними якостями, тому вважаємо влучною думку В. Зизикіна та 

А. Чернишова, які розуміють «компетентність» як наявність спеціальної 

освіти, підвищення власної науково-професійної підготовки. 

Зростання ролі засобів масової інформації в освітніх процесах і 

складність реального їх використання, а також зміна «дидактичного 

ландшафту», в умовах якого має здійснюватися підготовка молоді до 

життя в інформатизованому суспільстві, вимагають формування медіа-

компетенції як складової педагогічної компетентності майбутнього 

вчителя-початківця.  

Торкаючись ролі медіа в сучасній освіті, варто відзначити, що 

велика частина педагогів використовує медіа лише в аспекті реалізації 

принципу наочності, не знаючи, про інші їхні дидактичні та виховні 

можливості. Отже, можна вважати цілком очевидною необхідністю 

цілеспрямоване формування медіа-грамотності сучасного педагога, 

вироблення в нього навичок сприйняття інформації, розуміння 

особливостей медіа-інформації й застосовування її в практичній 

діяльності, підвищення інформаційної компетентності й ступеня свободи 

в поводженні з інформаційними потоками. У зв’язку з цим поняття 

медіа-компетентності є надзвичайно важливим в структурі професійної 

майстерності сучасного педагога. 

Так, С. Ауфенангер вважає, що медіа-компетентність ‒  складова 

частина комунікативної компетентності і спрямована, головним чином, 

на електронно-технічний контакт у сфері поводження з медіа всіх видів, 



які сьогодні представлені в комплексному різноманітності і 

використання яких необхідно вивчати, привносити в практику і 

програмні вимоги [12]. С. Ауфенангер виділяє наступні складові медіа-

компетентності: 

– пізнавальна складова, що стосується знання, розуміння й 

аналізу медіа та запропонованої ними інформації; 

– моральна складова: медіа повинні розглядатися й оцінюватися 

в етичному аспекті. Це стосується не тільки медіа-змісту, а й етичних 

аспектів виробництва медіа, їх соціальної сумісності, а також 

передбачуваних впливів на особистість; 

– соціальна складова: соціальний вплив медіа на різні категорії 

населення та соціальні групи суспільства; 

– афективна складова: медіа повинні виконувати функцію 

спілкування й отримання задоволення; 

– діяльнісна складова: уміння користуватися медіа, самостійно 

й активно організовувати роботу з ними [8; 9; 10]. 

Аналізуючи погляди С. Ауфенангера робимо висновок і 

погоджуємось з тим, що медіа-компетентність містить і рефлексію 

власної діяльності, пов'язаної з медіа.  

Феномен «медіа-компетентність» у контексті самостійного 

навчання вивчався такими зарубіжними і вітчизняними вченими, як: 

В. Вебер, Н. Змановська, Р. Кьюбі, В. Поппер, П. Бімель, О. Федоров, 

розуміючи під ним здатність до «кваліфікованої, самостійної, творчої й 

соціально-відповідальної діяльності по відношенню до медіа» [5].  

За всієї привабливості лаконічного визначення «медіа-

компетентність», на нашу думку, не вистачає конкретики. І якщо 

розуміти медіа-компетентність як синонім медіа-грамотності, то 

визначення Р. Кьюбі виглядає змістовніше: медіа-компетентність або 

медіа-грамотність (media competence/media literacy) – це «здатність 

використовувати, аналізувати, оцінювати й передавати повідомлення 

(messages) в різних формах» [1]. 

Розвиток медіа-компетентності, як зазначає Дж. Поттер, 

заснований на зазначених компонентах. «Перший компонент – досвід. 

Чим більше у нас досвіду контактів з медіа та з реальним світом, тим 

більше наш потенціал для розвитку більш високого рівня. Другий 

компонент – активне застосування умінь у сфері медіа. Третій компонент 

– дозрівання або готовність до самоосвіти» [11]. На нашу думку, Дж. 

Поттер окреслив важливі шляхи для досягнення медіа-компетентності 

учнів початкової школи, що вимагають широкої перспективи, не 

обмеженої читанням або іншим єдиними навиками. 

Американський медіа-педагог С.Дж.Берен склав класифікацію 

умінь, необхідних для медіа-компетентності особистості: 

– здатність і готовність докласти зусилля, щоб 

сприймати,розуміти зміст медіа-тексту й фільтрувати "шум"; 

– розуміння сили впливу медіа-текстів; 



– здатність розрізняти емоційну реакцію при сприйнятті медіа-

текстів, щоб діяти відповідно; 

– розвиток компетентного припущення про зміст медіа-тексту; 

– знання жанрів медіа-текстів і здатність визначати їх синтез; 

– здатність міркувати про медіа-тексти критично, незалежно від 

того, наскільки впливові їх джерела; 

– знання специфіки мови різних медіа й здатність розуміти їх 

вплив, незалежно від складності медіа-текстів [11].  

Аналогічну, але більш компактну й систематизовану структуру 

медіа-компетентності, розробив німецький педагог В. Вебер:  

– по-перше, це дві форми діяльнісно-орієнтованого аналізу медіа: 

відбір і використання того, що можуть запропонувати медіа, та розробка 

свого власного медіа-продукту. 

– по-друге, в аспектах змісту обидві форми включають: знання та 

аналітичні здібності, пов’язані з креативними можливостями, на яких 

засновані різні види медіа; передумови для ефективного використання 

медіа;економічні, соціальні, технічні, політичні умови, які пов’язані з 

виробництвом і розповсюдженням медіа продуктів. 

Слід зазначити, що складена класифікація розкриває основні 

показники медіа-компетентності особистості, але ця типологія, на нашу 

думку, досить умовна, безперечне одне: без розвинутого медіа-

сприйняття і здатності до аналізу та оцінювання медіа-тексту не можна 

говорити про високий рівень медіа-компетентності людини. Ні знання 

фактів історії медіа-культури, ні частота спілкування з медіа, ні 

практичні вміння створювати медіа-тексти не можуть зробити індивіда 

медіа-компетентним.  

Російський медіа-педагог О. Федоров розглядає медіа-

компетентність як сукупність мотивів, знань, здібностей особистості, які 

сприяють вибору, використання, оцінки, створення та передачі медіа-

текстів в різних видах,формах і жанрах, аналізу складних процесів 

функціонування медіа в сучасному соціумі [6, с. 40]. 

О. Федоров подає власну класифікацію показників медіа-

компетентності з опорою на шість основних понять медіа-освіти: 

«агентства медіа» (вивчення роботи, функцій і цілей творців медіа-

текстів), «категорії медіа» (вивчення типології, видів і жанрів медіа), 

«технології медіа» (вивчення способів і технологій створення медіа-

текстів), «мови медіа» (вивчення вербального, аудіовізуального, 

монтажного ряду медіа-текстів), «репрезентації медіа» (вивчення 

способів подання, переосмислення дійсності в медіа-текстах, авторських 

концепцій), «аудиторії медіа» (вивчення типу аудиторії, типології медіа-

сприйняття) [6]. При цьому у кожного з семи показників медіа-

компетентності О. Федоров виділив наступні рівні розвитку:  

– мотиваційний (мотиви контакту з медіа-текстами: жанрові, 

тематичні, емоційні, гносеологічні, психологічні, моральні, 

інтелектуальні, естетичні та ін.); 



– контактний (частота спілкування з медіа й творами медіа-

культури (медіа-текстами); 

– інформаційний (знання термінології, теорії та історії медіа-

культури, процесів масової комунікації); 

– перцептивний (здатність до сприйняття медіа-текстів); 

– інтерпретаційний (вміння критично аналізувати процес 

функціонування медіа в соціумі і медіа-текстів різних видів і жанрів на 

основі певних рівнів розвитку медіа-сприйняття й критичного мислення); 

– практико-операційний (вміння вибирати ті чи інші медіа і 

медіа-тексти, створювати й поширювати власні медіа-продукти, 

самоосвіта в медійній сфері); 

– креативний (наявність елементів творчості в різних аспектах 

діяльності (перцептивній, ігровій, художній, дослідницькій), пов’язаної з 

медіа). 

Таким чином, слід погодитись з тим, що медіа-грамотність 

допомагає учням спілкуватися з медіа під критичним кутом зору, з 

розумінням значущості медіа в їхньому житті.  

Більшість учених вважають, що медіа-компетентність – це 

результат медіа-освіти, коли людина набуває навички з аналізу та оцінки 

медіа-матеріалів; інтегрована характеристика особистості вчителя, що 

ґрунтується на сукупності його мотивів, знань, умінь, цінностей і 

здатностей, котрі спроможні забезпечити медіа-освіту молоді; дає 

педагогам розуміння того, як медіа-тексти, що є частиною щоденного 

життя, допомагають пізнати навколишній світ й інформаційно насичене 

навколишнє середовище, вплинути на рівень медіа-культури учня.  

На нашу думку, медіа-компетентність – це рівень медіа-культури 

особистості, сукупність особистісно-орієнтованих якостей, які 

забезпечують здатність бути носієм і передавачем медіа-культурних 

смаків. Тому, медіа-компетентність сьогодні набуває надзвичайно 

великого значення, особливо для професійної освіти 

Педагог, занурений у середовище, яке підвищує його рівень 

медіа-компетентності, оволодіває навичками вивчення, аналізу, 

інтерпретації медіа-текстів, вмінням створення самостійного медіа-

продукту. Тільки таким чином, долучившись до світу медіа, він може 

сприяти формуванню медіа-культури своїх учнів. Отже, використання 

мультимедіа формує інформаційну культуру учнів, доповнює її новими 

сучасними компонентами; формує професійні навички й навички з 

використання ефективних засобів навчання 
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Шевирьова І. Г. Аналіз проблеми формування медіа-

компетентності сучасного вчителя початкової школи 

У статті розкрито вплив медіа-ресурсів на людину і суспільство. 
Окреслена проблема формування медіа-компетентності майбутніх 

учителів початкової школи та необхідність впровадження медіа-освіти в 

суспільство. Висвітлюються погляди зарубіжних і вітчизняних учених 

щодо проблеми необхідності формування медіа-компетентності 

сучасного педагога як складової його професійної майстерності. 

Зазначено те, що в умовах розвитку інформаційного суспільства та 

електронних медіа сучасний вчитель повинен володіти навичками 

користування медіа-ресурсів у своїй роботі; мати необхідну інформацію 

про існуючі медіа-продукти та вміти ефективно їх використовувати у 

навчальному процесі. Діяльність кожного педагога, спрямована на 

формування медіа-культури сучасного учня, повинна починатися з 

формування його власної медіа-компетентності. У статті окреслені  

Ключові слова: медіа-компетентність, медіа-грамотність, медіа-

освіта, майбутні вчителі початкових класів. 

 

Шевырева И. Г. Анализ проблемы формирования медиа-

компетентности современного учителя начальной школы 

https://www.lmzbw.de/fileadmin/user_upload/


В статье раскрыто влияние медиа-ресурсов на человека и 

общество. Обозначена проблема формирования медиа-компетентности 

будущих учителей начальной школы и необходимости внедрения медиа-

образования в общество. Охарактеризованы взгляды зарубежных и 

отечественных ученых о проблеме необходимости формирования медиа-

компетентности современного педагога как составляющей его 

профессионального мастерства. Указано то, что в условиях развития 

информационного общества и электронных медиа современный учитель 

должен владеть навыками использования медиа-ресурсов в своей работе; 

иметь необходимую информацию о существующих медиа-продуктах и 

уметь эффективно их использовать в учебном процессе. Деятельность 

каждого педагога, направленная на формирование медиа-культуры 

современного ученика, должна начинаться с формирования его медиа-

компетентности.  

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой 

информации, медиа, медиа-компетентность, медиа-грамотность, медиа-

культура, медиа-продукт, медиа-образование. 

 

Shevyreva I. G. Analysis of problems of formation of media 

competence of modern primary school teacher 
The article explores the influence of media on people and society. 

Denotes the problem of formation the media competence of future primary 

school teachers and the need for implementation of media education in 

society. Characterized by views of foreign and domestic scientists about a 

problem of necessity of formation of media competence of the modern teacher 

as a component of his professional skill. Provided that the conditions for the 

development of the information society and electronic media of the modern 

teacher must possess skills of using media resources in their work; to have the 

necessary information about existing media products and be able to use them 

effectively in the learning process. The activity of each teacher, directed on 

formation of media culture of the modern student should begin with the 

formation of media competence. The article outlined that media competence is 

the level of media culture, the totality of personality-oriented qualities that 

provide the ability to be a media transmitter and media and cultural tastes. 

Therefore, media competence is becoming extremely important, especially for 

professional education. Observed that the use of multimedia forms of 

information culture of students, improves it with modern components; forms 

professional skills and experience using effective learning tools. 

Key words: information society, mass media, media, media 

competence, media literacy, media culture, media product, media education. 

 

 


