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Анотація: Розглядається важливість медіаграмот-
ності та критичного мислення для підготовки май-
бутніх журналістів. Обґрунтовується необхідність 
розвитку критичного мислення в структурі сучасної 
медіаосвіти. Подаються компетентності дисциплін 
«Журналістський фах: інтернет-журналістика» та 
«Журналістський фах: фотожурналістика». Описуєть-
ся хід проведення бінарного онлайн-заняття «Критичне 
мислення: верифікація онлайн-контенту» для студен-
тів-журналістів із дисциплін журналістського фаху 
на платформі Zoom. Зроблено висновок, що розвиток 

критичного мислення, як одного із засобів формуван-
ня програмних компетентностей майбутніх журна-
лістів, є актуальним і важливим завданням сучасної 
медіаосвіти.

Ключові слова: медіаграмотність, кри-
тичне мислення, верифікація, аналіз 
інформації, медіаконтент.
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Сучасні медіа не тільки інформують, розши-

рюють світогляд та самопізнання людини, а й на-
ділені маніпулятивно-управлінським потенціалом, 
впливаючи на формування установок людини, 
змінюючи моделі поведінки та сприйняття дійсно-
сті. Інформаційні джерела формують громадську 
думку через свої безпосередні авдиторії. Журналіс-
ти-початківці та медійники, що не мають фахової 
освіти, через відсутність необхідних знань і нави-
чок, можуть дезінформувати авдиторію, негатив-
но впливати на формування суспільних поглядів. 
З іншого боку, зростання обсягу інформації, а та-
кож кількості каналів і джерел, за допомогою яких 
відстежується та перевіряється інформація, ви-
магають від представників засобів масової кому-
нікації належної медіаосвіти, розвитку та форму-
вання критичного мислення. Важливо розрізняти 
подію й ставлення, виховувати здатність розуміти 
реальність. 

Вище сказане підтверджується висловом Гер-
берта Маршала Маклюена, одного із засновників 
медіаосвіти: «Ви повинні бути грамотними в незлі-
ченній кількості  медіа, щоб бути дійсно «грамот-
ними» у цей час» [2, с. 10].

Критичне мислення – це система суджень, яка 
дозволяє аналізувати інформацію таким чином, 
щоб на її підставі ухвалювати раціональні рішен-
ня, уміти відрізняти брехню від істини, що над-
звичайно важливо в так звану епоху постправди, 
в яку ми зараз живемо [3].  

Впровадження, або інтеграція спеціальних 
навчальних курсів, спрямованих на формування 
в майбутніх журналістів  компетентностей із ін-
фомедійної грамотності допоможе підняти рівень 
їхньої фахової підготовки, осмислити роль медій-
ників в ідеологічному вихованні авдиторії та фор-
муванні її культурних цінностей.

Застосування технології розвитку критичного 
мислення надає майбутнім фахівцям дослідниць-
ких умінь, які полягають у таких здатностях, як 
миттєво розуміти, аналізувати, оцінювати новий 
матеріал; відрізняти правдиву інформацію від ви-
гаданої; грунтовно досліджувати й реально оціню-
вати факти; мислити незалежно, сміливо, творчо; 
знаходити різні способи перевірки й підтверджен-
ня будь-якої інформації [1, с. 83–89]. 

Дисципліни журналістського фаху, які заде-
кларовані в освітньо-професійній програмі першо-
го (бакалаврського) рівня, мають на меті освоєння 
студентом комплексу теоретичних і практичних 
знань про основні засади та принципи журналіст-
ської діяльності в різних засобах масової комуні-
кації.

Курс «Журналістський фах: інтернет-журна-
лістика» належить до циклу дисциплін професійної 
підготовки, що створений для опанування студен-
том комплексу теоретичних знань і практичних 
умінь про сучасне онлайн-медіасередовище та 
специфіку журналістської діяльності  в ньому: ви-
значення онлайн-медіа, знання концепції їхнього 
створення, розуміння особливостей жанрів і ство-
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рення медіаконтенту за допомогою мультимедійних тех-
нологій, організація  онлайн-ньюзрумів  й умови їхнього 
успішного функціонування. 

Серед програмних компетентностей дисципліни 
є вміння генерувати інформаційний контент, створю-
вати медійні продукти, поширювати інформацію про 
них, планувати свою роботу та роботу колег, дотриму-
ючись правил і принципів безпечної медіадіяльності на 
кросмедійних платформах; передбачати реакцію авди-
торії на інформаційний продукт чи на інформаційні ак-
ції, зважаючи на положення й методи наук про суспільні 
проблеми, конфлікти, гібридні війни. Сучасна онлайно-
ва журналістика вимагає від фахівця оперативності, 
мобільності, швидкого підлаштування до нових техно-
логій, які постійно змінюються, вдосконалюються. Такі 
умови потребують постійного саморозвитку, самоосвіти 
медійника. Однак, для успішної професійної діяльності 
завданням закладу вищої освіти є формування базових 
знань і критичного мислення – того, що не змінюється з 
часом. 

Курс «Журналістський фах: фотожурналістика» та-
кож належить до циклу дисциплін професійної підго-
товки, покликаний для опанування студентом комплек-
су теоретичних знань з історії виникнення та розвитку 
фотожурналістики, засвоєння основ вітчизняної та за-
рубіжної теорії й практики в галузі фотожурналістики, 
дослідження новаторського пошуку й доробку корифеїв 
вітчизняної та зарубіжної фотожурналістики, осягнення 
жанрової структури фотожурналістики й основ практич-
ної діяльності фотожурналіста, вивчення особливостей 
галузі сучасної фотожурналістики, основних тенденцій 

її розвитку; вироблення основних навичок для підготов-
ки власних фотоматеріалів, знанні теорії про авторське 
право у фотожурналістиці та правил безпеки для фото-
журналіста, застосування інструментів для верифікації 
зображень.

До програмних компетентностей дисципліни «Жур-
налістський фах: фотожурналістика» входять такі: здійс-
нювати проблемно-тематичний пошук, користуватися 
структурними схемами викладу інформації; аналізува-
ти фотоматеріали й визначати жанри фотожурналісти-
ки; працювати з фотокамерою й оперативно реагувати 
на події; створювати матеріали в різних жанрах фото-
журналістики (вибір теми, жанру, точки зйомки, фото-
графування, вибір фотографій та добирання підписів); 
відстоювати свої професійні права під час фотозйомок, 
виявляти фейкові фотозображення.

В умовах дистанційного навчання, враховуючи спе-
цифіку тієї чи іншої навчальної дисципліни, перед ви-
кладачем постає завдання обрати таку платформу, види 
й методи роботи зі студентами, які забезпечать можли-
вість максимально презентувати матеріал, комунікува-
ти з учасниками заняття, використовуючи чат, функції 
«піднятої руки», «breakout rooms»  тощо  [4,  с. 177]. 

Із метою формування відповідального ставлення 
здобувачів вищої освіти до контенту в онлайн-середови-
щі та посилення стійкості перед дестабілізуючою силою 
впливу неправдивої інформації шляхом використання 
принципів і механізмів верифікації інфор-
мації, визріла ідея проведення бінарного 
онлайн-заняття «Критичне мислення: ве-
рифікація онлайн-контенту» для студен-
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тів-журналістів із дисциплін «Журналістський 
фах: інтернет-журналістика» та «Журналістський 
фах: фотожурналістика» на платформі Zoom. Така 
форма інтегрованого навчання спрямована на ар-
гументований критичний огляд мультимедійного 
контенту, вміння розшифровувати та використо-
вувати закодовану в медіаповідомленнях інфор-
мацію, застосовувати раціональні методи пошуку, 
відбору, систематизації, верифікації інформації.

У вступній частині вебінару важливо проін-
формувати групу про тему заняття за допомогою 
слайд-анонсу, на якому перелічені основні питан-
ня, подані сайти й інструменти, що використову-
ватимуться для верифікації інформації під час за-
няття.

Потрібно оголосити правила роботи на вебі-
нарі, користування камерою, мікрофоном, гарні-
турою, чатом, функцією «піднята рука», оголошен-
ня запису семінару тощо (10 хв). 

У теоретичному блоці (у формі презентації) 
варто ознайомити студентів із поняттям «критич-
не мислення», «критичність мислення» та окресли-
ти механізми верифікації зображального контен-
ту, сайту (13 хв.).

Практична частина вебінару складається із 
таких вправ:
1. Асоціативний кущ.

Мета: усвідомити значення почуттів, емоцій, 
вражень від сприйняття інформації, що виника-
ють у процесі асоціативного мислення. 

Метод: робота в загальному чаті.

Час виконання: 17 хвилин.
Опис вправи:
Крок 1. Викладач пропонує студентам запи-

сати в чат слова та фрази, які першими спадають 
на думку, коли вони чують слово «новина». Зано-
тувати стільки думок, скільки дозволить час (5 хв).

Крок 2. Коли всі думки записані, викладач 
пропонує авдиторії встановити зв’язки між слова-
ми та відобразити їх на інтерактивній дошці, що 
вбудована у платформу Zoom (10 хв.).

Обговорення:  асоціації не бувають правиль-
ними чи неправильними. Вони мають суб’єктив-
ний характер і в кожного свої. Саме процес вста-
новлення зв’язків між двома поняттями – словом 
і асоціацією – є найціннішим для розуміння того, 
як в процесі створення новин медійники апелю-
ють до нелінійного мислення авдиторії, що проду-
кується на основі почуттів, емоцій, установок (2 
хв.).
2. Вправа «Встановлення першоджерела зобра-

ження»
Мета: дослідити інформацію про автора 

зображення (визначити особу, яка завантажила 
зображення, і особу, яка фактично його створила).

Метод:  робота в групах, обговорення в за-
гальному чаті.

Час виконання: 15 хвилин.
Опис вправи: 
Крок 1. Викладач розділяє учасників на гру-

пи, сформувавши 2 онлайн-зали (breakout rooms) 
на платформі Zoom (2 хв.). 
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Крок 2. Студенти перевіряють 2 зображення, які 
самостійно вибирають зі своєї фототеки, за допомогою 
сервісів Google Images (images.google.com), Fotoforensics 
(Fotoforensics.com). Викладачі, які присутні в підгрупах, 
презентують алгоритм перевірки інформації (7 хв.). 

     Обговорення: повідомлення результатів про пе-
ревірку фото; з’ясування кількості оригінальних та запо-
зичених знімків (5хв).
3. Вправа  «Правда чи ні?»

Мета: здійснити аргументований критичний огляд 
текстового матеріалу.

Метод:  робота в загальному чаті.
Час виконання: 20 хвилин.
Опис вправи:
Крок 1. Викладач ознайомлює студентів із публіка-

цією «У Києві нові поліцейські врятували хіпстера від 
передозування смузі» на сайті UA Rewiew (3 хв.).

Крок 2. За допомогою маркерів, що виявляють 
фейки (викладач їх демонструє на екрані), авдиторія 
з’ясовує достовірність фактів, перевіривши інформа-
цію за допомогою джерел, зазначених у тексті, верифі-
кує зображальний контент (сервіси Fotoforensics.com, 
TinEye.com), визначає авторитет сайту UA Rewiew, на 
якому розміщена публікація (http://www.alexa.com/  
ttp://www.checksiteinfo.info). У чаті подаються сервіси 
для перевірки контенту (12 хв.). 

 Обговорення: повідомлення про результати вери-
фікації текстового матеріалу, фото та авторитету сайту, 
на якому розміщений журналістський матеріал (5 хв.).
4. Рефлексія

Мета:  підвести підсумки діяльності роботи кожного 
учасника вебінару.

Метод:  робота в загальному чаті.
Час виконання: 5 хвилин.
Опис вправи: запропонувати групі закінчити фразу 

«Я сьогодні зрозумів/зрозуміла...»
Висновки: розвиток критичного мислення, як одно-

го із засобів формування програмних компетентностей 
майбутніх журналістів, є вимогою часу й трендом сучас-
ної освіти. У процесі викладання дисциплін журналіст-
ського фаху необхідно сформувати в студентів уміння 
застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, сис-
тематизації, верифікації текстових, фото- й відеомате-
ріалів, використовувати спеціальні онлайн-сервіси, які 
допоможуть виявити маніпуляції у контенті; втілювати 
професійні ідеї. Відповідальне ставлення майбутніх ме-
дійників до використання наявного та створення влас-
ного контенту формує їх позитивний професійний імідж 
та суспільний авторитет.
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Annotation: The importance of media literacy 
and critical thinking in education of journalists 
is considered. The necessity of critical thinking 
development in the structure of modern media 
educational activity is substantiated. The 
competencies of the disciplines «Journalism: Internet 
Journalism» and «Journalism: Photojournalism» 
are presented. The article describes the plan for 
conducting a binary online lesson «Critical Thinking: 
Verifi cation of Online Content» for students-
journalists via the Zoom platform. It is concluded 
that the development of critical thinking, as one 
of the means of forming competencies included in 
programmes for future journalists, is an urgent and 
important task of modern media education.

Keywords: media literacy, critical thinking, media 
education, information analysis, media content, 
verifi cation.
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