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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ 
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сучасні медіаресурси володіють значним потенціалом щодо 

розвитку та самовдосконалення особистості. Соціальні мережі 

задовольняють потреби в спілкуванні та самореалізації. Проте 

активне використання медіаресурсів провокує поширення 

медійних загроз у сучасному українському суспільстві (маніпуляції 

свідомістю, фейкові повідомлення, небезпечні знайомства, 

шахрайство, виникнення агресії й жорстокості). Ці негативні 

явища, а також необхідність грамотного використання медіа 

спонукають освітян до впровадження медіаосвіти передусім для 

дітей, оскільки постійно знижується вік першого контакту із 

засобами масової комунікації. І хоча все частіше в наукових 
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дослідженнях наголошується на необхідності реалізації медіаосвіти 

в дитячих дошкільних закладах, проте вона залишається 

недостатньо зрозумілою й усвідомленою для вихователів та 

батьків.  

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (нова 

редакція) наголошується на особливості дошкільної медіаосвіти, 

яка є принципово інтегрованою і спрямована на збалансований 

естетичний та інтелектуальний розвиток особистості дитини 

(включаючи різні форми інтелекту: емоційного, соціального й 

практичного), забезпечує її захист від агресивного 

медіасередовища (зокрема й від спаму, невідповідних віковим 

можливостям психіки дитини інформаційних впливів у продукції, 

що містить елементи насильства, жахів, еротики), уміння 

орієнтуватись, обирати і використовувати адаптовану відповідно 

до вікових норм медіапродукцію [3]. Отже, у закладах дошкільної 

освіти актуалізується потреба реалізації медіаосвіти й формування 

медіаграмотності.  

Як засвідчують результати емпіричних досліджень, батьки 

часто не можуть точно визначити, що таке медіа, медіаосвіта, 

медіаграмотність, і пов’язують їх із засобами масової комунікації – 

радіо, телебаченням, Інтернетом. Понад 50 % батьків постійно 

потребують практичних порад у сфері медіаосвіти, серед педагогів 

ця цифра не менша [1]. Зрозумілим на інтуїтивному рівні для 

батьків та вихователів є термін «медіаграмотність». Приблизно 

60 % батьків вважають, що формувати медіаграмотність дитини 

мають фахівці, а починати цей процес необхідно в школі, а не в 

закладі дошкільної освіти [2]. Отже, є потреба в реалізації 

батьківської медіаосвіти. 

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (нова 

редакція) медіаграмотність розглядається «як 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 
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віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану 

медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи 

контролю, які вони культивують» [3]. 

Проте освітяни недостатньо обізнані з Концепцією 

впровадження медіаосвіти в Україні, а також із формами й 

методами медіаосвіти батьків та дітей дошкільного віку.  

Отже, актуалізуються проблеми підготовки майбутніх 

фахівців із дошкільної освіти до реалізації медіаосвіти. 

Досвід європейських країн, зокрема Польщі, засвідчує, що 

робота з формування медійних компетентностей у студентів є 

ефективною, якщо проводиться системно. Для цього в 

університетах вивчають дисципліни «Медіа в освіті», 

«Медіапедагогіка» тощо.  

У Польщі функціонує веб-портал «Медіаосвіта» (Edukacja 

Medialna), де розміщені сценарії, вправи та додаткова інформація 

для проведення занять у дошкільних закладах, школах, будинках 

культури та бібліотеках. Матеріали розроблені відповідно до 

Каталогу медійних та інформаційних компетенцій, визначених у 

рамках проекту «Цифрове майбутнє» [6].  

На вказаному веб-порталі запропоновано систему 

медіаосвітніх уроків, яка охоплює такі напрями: використання 

інформації, взаємини й спілкування в медійному середовищі, 

мова медіа, креативне використання медіа, етика й цінності, 

правові й економічні аспекти використання медіа [7]. Під час цих 

уроків дошкільники засвоюють, що є багато джерел інформації; 

вчаться вибирати джерело інформації відповідно до потреби; 

намагаються знайти інше джерело інформації, ніж від дорослого; 

усвідомлюють, що інформація може бути правдивою і 

неправдивою; формулюють прості запитання, щоб переконатися у 

вірогідності інформації; дізнаються, до кого звертатися, щоб 

перевірити правдивість інформації, отже, намагаються критично 

ставитися до інформації [7].  

Медіаосвіта дітей добре методично забезпечена. Видаються 

численні книги, методичні посібники для вихователів, батьків, 
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майбутніх педагогів. Ці ресурси містять інформацію про загрози 

для життя й розвитку дитини та способи їх попередження [4; 5]. 

Що стосується підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти в Україні, то у вітчизняних університетах розпочалася 

системна робота з формування медійних компетентностей, яка 

здійснюється під час вивчення інформаційних технологій, 

педагогічних дисциплін.  

Проте ще залишаються недоліки. В університетах 

упровадження спеціальної дисципліни, під час якої відбувається 

підготовка до формування медіаграмотності дітей та їх батьків, 

має вибірковий характер; є недостатньо методичних розробок на 

теми медіаосвіти. Спостерігається необхідність акцентувати увагу 

на виховному потенціалі друкованих медіа, зокрема дитячих 

журналів, оскільки перевага все частіше надається телебаченню, 

мультимедійним презентаціям, Інтернету, незважаючи на те, що 

вони, поряд із позитивним, здійснюють шкідливий вплив на 

формування дитини, особливо дошкільного віку, викликаючи 

додаткове навантаження на зір, проблеми зі сном, створюючи 

передумови для сидячого способу життя, відсутності повноцінної 

комунікації.  
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ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена трьома такими 

протиріччями: 1) великими потенційними можливостями гумору і 

недостатнім його використанням в практиці виховання 

дошкільників.; 2) високими потребами вчасного розвитку і 

недооцінкою можливостей дітей старшого дошкільного віку; 3) 

нагальною потребою зміни позицій дорослих і дітей у виховному 
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