
Медіаграмотність учнів на уроках української мови та 

літератури в умовах нової української школи  

(методичні рекомендації) 
 

 Медіаграмотність здобувачів освіти є частиною інформаційної безпеки 

країни та виконує стратегічну функцію у вихованні патріотизму молоді, 

формуванні української ідентичності. Тому важливою є підготовка медіа та 

інформаційно грамотного учня, який спроможний критично мислити, 

аналізувати інформацію, здійснювати освітній процес із застосуванням медіа 

технологій. 

 В умовах правового режиму воєнного стану, що введений Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні» [2], та інтенсивного розвитку медіапростору, формування навиків 

критичного мислення під час роботи з різними інформаційними джерелами 

набувають надзвичайної суспільної ваги.  

 Важливість значення медіаосвіти й медіаграмотністі прослідковується 

в нормативно-правовому забезпеченні освітнього процесу в умовах 

упровадження Концепції «Нова українська школа». Значний медіаосвітній 

потенціал міститься в Державному стандарті базової середньої освіти, 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020  

№ 898. Основою формування всіх ключових компетентностей у Державному 

стандарті базової середньої освіти є знання, уміння та ставлення, що 

формуються в освітньому, соціокультурному та інформаційному середовищі [1].  

Державний стандарт базової середньої освіти характеризує наскрізні 

вміння ключових компетентностей, значна більшість яких стосується 

медіаосвітнього компоненту: читати з розумінням, висловлювати власну 

думку усно й письмово, критично та системно мислити, діяти творчо, 

виявляти ініціативність, здатність логічно обґрунтувати позицію, 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми. 

Найтісніше зв’язок мовно-літературної освітньої галузі з медіаосвітою 

простежується в здатності учнів висловлювати власну думку в усній і 

письмовій формі; передавати особисті думки, почуття, переконання, 

зважаючи на мету та учасників комунікації, обираючи для цього відповідні 

мовленнєві стратегії. 

Уміння критично й системно мислити – примітна ознака 

медіаграмотності й одночасно наскрізне вміння, окреслене Державним 

стандартом базової середньої освіти. 

Для розвитку медіаграмотності школярів рекомендуємо 

використовувати можливості медіаосвітніх технологій. Найоптимальнішими 

засобами об’єднання медіаосвіти та української мови й літератури в умовах 

воєнного стану є: підручник, дидактичні матеріали, віртуальні екскурсії 

музеями України та світу, тексти художньої літератури, довідники та 

енциклопедії, освітні сайти, блоги, періодика, телепередачі, аудіо- та 

відеозаписи, електронні підручники та посібники тощо. 



Учителям української мови та літератури пропонуємо використовувати 

в освітньому процесі завдання для учнів щодо створення власної 

медіапродукції (підготувати випуск електронної або друкованої шкільної 

газети на мовну тему; мультимедійну презентацію, телевізійну передачу, 

відеоролик чи мініфільм з певної теми; інтерактивний коментар; створити 

блог (інтернет-щоденник); рекламний продукт на тему вивчення української 

мови або літератури тощо). 

Для формування медіаграмотності учнів доцільно задавати домашні 

завдання, що мотивують до створення власної медіапродукції: 

– підготувати відео або анімацію за певною тематикою; 

– скласти ментальну карту мовної теми або певного літературного 

твору; 

– створити домашню інтернет-сторінку (блог) мовленнєвого 

спрямування; 

– прорекламувати красу й милозвучність укранської мови, враховуючи 

всі правила створення рекламного продукту (буктрейлер); 

– укласти список літератури з теми, що вивчається, використовуючи 

паперові та інтернет-ресурси. 

 Оскільки в умовах правового режиму воєнного стану здобувачі освіти 

не завжди зможуть мати доступ до технічних засобів мережі «Інтернет», то 

особливу увагу варто приділити роботі з підручником, як основним засобом 

навчання. На уроках української літератури доцільно запропонувати учням 

роботу з тестом твору, що орієнтована на формування медіаграмотності: 

використання контенту підручника як медіатексту (визначення достовірності 

інформації; перевірка джерел повідомлення; пошук джерел, що містять інші 

точки зору; формулювання, презентація власної позиції, її обґрунтування, 

аргументація з посиланням на джерело інформації); аналіз інформаційного 

простору художнього твору; аналіз поведінки (вчинків) героїв/персонажів; 

використання ілюстрацій до художніх творів, портретів, репродукцій, 

графіки тощо; використання навчальних, науково-популярних, 

просвітницьких фільмів, програм, відеороликів з досліджуваної теми; аналіз 

екранізацій художнього твору; пошук інформації, аналіз суперечливої 

інформації; створення медіатексту, медіа як спосіб трансляції інформації 

тощо). 

Підготовка до уроку із застосуванням медіапродукції має базуватися на 

таких чинниках добору матеріалу: 

– навчальна інформація медіатексту повинна відповідати пізнавальним 

здібностям учнів, ураховуючи їхній інтелектуальний рівень і вікові рамки; 

– уникнення великого обсягу текстових файлів; 

– медіатекст повинен мати лише найголовніші акценти, на які 

необхідно звернути увагу здобувачам освіти (графіку, анімацію та 

відеокліпи, які розкривають сенс навчальних тем); 

– уникнення надмірного використання спецефектів, щоб не розсіювати 

увагу учнів; 



– добір правильної кольорової гами позитивно впливає на  

«читабельність» тексту; 

– ретельне планування уроку з урахуванням часу на використання 

медіатекстів, щоб вони доповнювали вчителя, а не замінювали його; 

– систематичність і дозованість медіаінформації під час освітнього 

процесу. Важливо знайти «золоту середину» щоб постійно підтримувати й 

посилювати інтерес до медіаосвіти, але, у той же час, не перегнути палку та 

не знизити мотивацію до використання медіатекстів на уроках. 

Оскільки здобувачі освіти мають необмежений доступ до інформації в 

інтернеті та значну кількість часу проводять за монітором, то особливу увагу 

потрібно приділити кібербезпеці. Варто запропонувати учням пройти 

онлайн-курс про кіберпростір та кібербезпеку за посиланням: 

https://cyber.volunteer.kiev.ua/#/. Рекомендуємо опрацювати матеріали, що 

розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України: 

https://cutt.ly/OXUX7B0. 

Для підготовки до уроків та у якості самоосвітньої діяльності 

рекомендуємо вчителям: 

– портал «Медіаосвіта та медіаграмотність». URL: 

https://medialiteracy.org.ua/. 

– курси на сайті Рrometheus «Медіаграмотність для освітян». URL: 

https://cutt.ly/aXU9ol7, «Медіаграмотність: практичні навички», URL: 

https://cutt.ly/nXU5SQ3. 

– курс «Very Verified: онлайн-курс із медіаграмотності». URL: 

https://verified.ed-era.com/ua. 

– матеріали сайту Міністерства освіти і науки України. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/mediagramotnist. 

– матеріали сайту «Академія української преси». URL:  

https://www.aup.com.ua/mediaosv/istorija-proekta/. 

– посібник «Медіаосвіта в державному стандарті базової середньої 

освіти (5–6 класи)». URL:  https://cutt.ly/hXU47OF. 

Отже, формування медіаграмотності здобувачів освіти на уроках 

української філології має практичне спрямування: допомагає створити 

навики орієнтування в інформаційному просторі.  
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