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Стрімка інформатизація суспільства, активний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та системи мас-медіа вимагає певних змін та 

оновлення підходів щодо підготовки педагогічних кадрів в нашій державі. Це 

зумовлено необхідністю підготовки нової генерації вчителів, які можуть 

швидко вчитися й уміло застосовують результати науково-технічного прогресу 

у своїй професійно-педагогічній діяльності, зокрема: web-технології, хмарні 

обчислення і big data, смартфони та інтернет «розумних речей», штучні 

інтелекти, електронні освітні продукти, освітні цифрові платформи, мас-медіа 

та інші сучасні ґаджети. Одним із можливих шляхів вирішення окресленої 

проблеми є активне впровадження сучасних цифрових платформ в освітній 

процес здобувачів вищої освіти, які потужно й суперечливо впливають на 

освіту студентської молоді, стають одним із засобів дистанційної освіти і, 

загалом, сприяють формуванню медіа компетентності та медіа грамотності 

майбутніх учителів. 

У нормативних документах за 

Майбутнє суспільство все більше спиратиметься на інформаційно-

комунікаційні технології:. На взаємодію з різноманітними медіа (книги, преса, 

радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає все вагоміша частка в бюджеті 

вільного часу громадян України, чим зумовлюється значний вплив медіа на всі 

верстви населення, передусім на дітей і молодь. Медіа До цього додаються 

недосконалий захист дитини від медіаконтенту, що може шкодити її здоров’ю 

та розвитку, відсутність механізмів ефективної саморегуляції інформаційного 

ринку, які не допускали б недоброякісної медіапродукції, низькоморальних 

ідеологем та цінностей, інших соціально шкідливих інформаційних впливів. 

Загострення потреби в інтенсифікації розвитку медіаосвіти зумовлено 

необхідністю протистояти зовнішній інформаційній агресії та руйнівній 

зарубіжній пропаганді. 

У цих умовах медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної 

безпеки країни, відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, 

http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/materyaly_mon_end.pdf


формуванні української ідентичності. Медіаосвіта має стати одним з головних 

чинників забезпечення відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних 

знань і наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. 

Медіаосвіта – не тільки шлях до ефективності діяльності людини в системі 

трудових відносин, але спосіб залишатися самим собою, цілісною особистістю, 

здатною до самовираження і людяності. Не втрачають значення і традиційні 

завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості людини до 

медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці 

поширення медіазалежностей. 

У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала 

невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з 

другого – масових інформаційних процесів. Вона включена до глобалізаційних 

перетворень і є складовою гарантування конкурентоспроможності економіки, 

нерозривно пов’язана з розвитком демократії в умовах інформаційного 

суспільства. Перші досягнення в експериментальному впровадженні 

медіаосвіти в Україні підтверджують необхідність інтеграції ініціатив суб’єктів 

освітнього процесу і широкої громадськості в ефективну національну 

медіаосвітню систему. 

Розроблення і прийняття нової редакції Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні (далі Концепція) – важлива складова модернізації освіти, 

яка сприятиме побудові в країні інформаційного суспільства, розвиткові 

економіки знань, становленню громадянського суспільства. 

Концепція базується на вивченні стану медіакультури населення України 

та міжнародному досвіді організації медіаосвіти. 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.). 

 

 

 

 

Сьогодні Компанія «Mozaik Education» має 25-річний досвід роботи в 

Угорщині та є головним видавцем в сфері освіти. Основний напрямок 

діяльності – розробка цифрових платформ для інтерактивної дошки, організація 

дистанційного навчання, створення інтерактивних підручників. 
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