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ЛЕСЯ УКРАЇНКА. НА РУБЕЖАХ
Цьогоріч минає 150 років від народження найвидатнішої української письменниці й мис-

лительки Лариси Косач – Лесі Українки. Рік, у який вона з’явилася на світ, дав назву цілій 
генерації українських громадсько-культурних діячів. Так, певно, зійшлися зорі, що рівно 
півтора століття тому народилися також В. Стефаник, А. Кримський, М. Вороний, Л. Мар-
тович, В. Гнатюк, В. Щурат, Ф. Колеса. А були ж іще «молодші» й «старші» їхні ровесники – 
В. Винниченко, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, О. Олесь, Л. Старицька, Х. Алчевська, 
П. Карманський, В. Самійленко, Г. Чупринка – ті, котрі й склали блискучу плеяду митців 
та інтелектуалів епохи раннього модернізму.

ХІХ століття, що в генезі української державності вважається «сутінковим часом», ком-
пенсувало політичний анабіоз розвоєм культурно-мистецького життя. Особливо плідним 
виявився період кінця старого й початку нового віку, коли ситуацію почало визначати мо-
лоде покоління – «покоління 1871 року». Його представники виявилися уповні готовими до 
тих великих звершень, що мали вивести країну із загумінків історії. А лідерами покоління, 
що, загалом, прикметно для «філологічної нації», стали письменники. 

Мабуть, символічно, що епоху українського fin de siѐcle в усьому обсязі й первородній 
значимості для нашого часу перевідкрило покоління інтелектуалів іншого, багато чим су-
голосного попередньому, зламу віків – ХХ–ХХІ. Вагомим тут бачиться унесок сучасного 
жіноцтва – літературознавців, філософів, істориків, культурологів, письменниць. Важко 
сказати чи сьогоднішній час багато в чому час жінок. Та безсумнівно, що в культурі голос 
«другої» статі потугою і певністю звучить поруч (а не обіч) з чоловічим. Коли ж удатися 
до літератури, то означена тенденція постане цілком виразно. Кожна з нобеліаток нашо-
го часу, – починаючи від Т. Моррісон, В. Шимборської, Е. Єлінек, Д. Лессінґ, Г. Мюллер, 
Е. Мунро й до С. Алєксієвич, О. Токарчук і Л. Ґлік – то цілий і неповторний світ відкритий, 
побачений жінкою. У чомусь це альтернативний, але справді необхідний інший погляд на, 
здавалося б, усталені, зрозумілі речі. Окрім зарубіжного, сказане так само переконливо за-
свідчує і наш сучасний культурний процес. 

Дивовижним відзеркаленням чи, можливо, прообразом теперішньої ситуації постає епо-
ха кінця ХІХ – початку ХХ ст. Уже тоді українську культуру важко було уявити без праці 
жіноцтва. Досить тільки нагадати, що в когорті найкращих з цілого свого мистецького по-
коління чільне місце посідає саме письменниця – Леся Українка. Ні до, ні після неї, включ-
но з добою шістдесятництва, такого не траплялося. Можливо, (це стане зрозуміло хіба з ча-
сом), досягненням попередниці вдасться дорівнятися комусь з авторок зламу теперішніх 
двох віків. Хтозна...

Однак від далекого вже фіналу ХІХ віку й до початку нашого все непевнішого віку ХХІ 
Леся Українка лишається неперевершеним феноменом генія українського духу. Дивовиж-
ним сплавом волі й характеру, інтелекту та емоцій, інтуїції і почуттів. І, може, найдивовиж-
нішим постає ненастанне, направду титанічне прагнення реалізуватися, відбутися, стати 
собою – Українкою – попри всі, навіть нездоланні перешкоди. І байдуже чи тут ішлося про 
чинники суто приватні (приміром, здоров’я, матеріальний стан), або ж обставини суспіль-
ного рівня (імперський тиск, нерозуміння і несприйняття національної спільноти) – усе 
належало здолати. А найтяжче, як не дивно, виявилося стати письменницею. 

Так повелося в нашій культурі, мабуть, ще від Шевченка, що поміж митцем і його твор-
чістю мусила стояти біографія, коли не героїко-трагічна, то хоча б сповнена драматичних, 
обов’язково суспільно резонансних, подій. Ледь увійшовши в літературу, початківець за-
ходжувався робити собі ім’я поза питомим середовищем; благо, що в політичній, громад-
ській, журналістсько-видавничій царинах реалізуватися бувало найлегше. Натомість суто 
художні осягнення письменника опинялися заручниками його успіхів у реальному житті й, 
відповідно, під цим оглядом, оцінювалися.

Леся Українка не мала потреби писати автобіографію, справедливо зазначаючи, що все 
її існування – горіння душі й пульсування мислі – слід шукати у її творах. Можливості для 
такої буттєвої переорієнтації надавали новітні світоглядно-мистецькі практики, які при-
ходили із заходу Європи й органічно засвоювалися і розвивалися на сході континенту. Так, 
модернізм повертав письменника обличчям до самого себе, спонукав зануритися у власний 
внутрішній світ і вже через нього виходити на світ зовнішній – осмислювати, конструювати, 
змінювати його. Щоб відбутися у світі, а не просто здобутися на успіх (зазвичай тимчасо-
вий), потрібно було цілковито віддатися головній і єдиній справі свого життя – творчості. 
Найвищі здобутки «покоління 1871 року», зокрема й передовсім Лесі Українки, визнача-
ються саме такою настановою. Молоді люди все виразніше мислили культуру й упевненіше 
послуговувалися нею не тільки і не стільки як засобом оборони / самозбереження, а й ін-
струментом, способом інвазії / самопрезентації, самоутвердження у світі. Відтак, національ-



на духовна потуга переводилася з пасиву, де цей безцінний матеріал ішов переважно на 
залатування вибитих ворогами щербин і прогалин, в актив – для розбудови нового, відпо-
відного часові, за М. Гайдеґґером кажучи, «дому буття».

Епоха українського порубіжжя – це час людей переважно з утраченою або подвійною 
ідентичністю. Моноідентичність, власне національна ідентичність на той час велика рід-
кість. І от тринадцятирічна дівчинка цю ідентичність приймає і засвідчує документом – 
віршем «Конвалія», опублікованим під дивним для багатьох ім’ям Українки. Відтоді й до 
кінця свого земного життя вона підтверджуватиме й утверджуватиме це імено як емблему, 
знак і символ своєї нації – спільноти вільних людей вільної країни. І найкращим пошанів-
ком Лесі Українки в її ювілейний і, звісно, позаювілейний час може бути наше сьогочасне 
і щоденне підтвердження власного стану й статусу українців. Надійною підтримкою у цьо-
му нелегкому життєвому призначенні слугуватиме досвід життєтворчості нашої великої 
співвітчизниці. Розмовляймо з Лесею Українкою через її тексти – вони напродив сучасні; 
авторка ж – уважна, блискуча, дотепна співрозмовниця, вона справді знає щось таке про 
світ і людей, чого не знають інші. 

Сергій Романов
доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури 
Волинського національного університету імені Лесі Українки
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ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
УМІНЬ СТВОРЮВАТИ МЕДІАПРОДУКТИ

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність підготовки вчителя до роботи над формуванням у молод-
ших школярів уміння створювати медіапродукти. Розкрито сутність і зміст основних понять досліджува-
ної теми: медіакомпетентність, медіапродукти, уміння створювати медіапродукти, формуванння вмінь 
створювати медіапродукти. Зазначено фактори, які сприяють успішному формуванню медіапродуктив-
них умінь і навичок учнів початкової школи на уроках української мови. Охарактеризовано важливість 
медіапродуктивних вмінь у системі метапредметних умінь. Запропоновано систему роботи з формування 
в молодших школярів умінь створювати медіапродукти. Описано основні типи вправ, які доцільно за-
стосовувати у процесі розвитку медіакомпетентності учнів початкової школи. Подано рекомендації для 
вчителів початкової школи щодо застосування на уроках української мови медіа додатків. 
Ключові слова: медіакомпетентність, медіапродукт, уміння створювати медіапродукти, формування 
вміння створювати медіапродукти.

Dubovyk Svitlana, Gotmar Alena
Pedagogical Institute of the Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION OF JUNIOR STUDENTS` ABILITY TO CREATE MEDIA PRODUCTS
Summary. The article is based on the necessity of teachers’ preparation to work on the formation of junior 
students' ability to create media products. The main issue is necessity of formation media products skills by 
young students during Ukrainian lessons in modern school. It implies that the article describes the current 
methodology of teaching Ukrainian language in primary school and pays sufficient attention for the motivate 
formation of improvement and usage the diversity of media products. The relevant level of media knowledge, 
skills and abilities show how students can use them during the lesson. It gives a comprehensive account of 
media competence, media products, ability to create media products, formation of skills to create media prod-
ucts. This study offers the hypothesis of usage and abilities young students. There are essential factors which 
contribute to the successful formation of media-productive skills and abilities of primary school students at 
Ukrainian lessons. There are also indicators of development media productive skills which were shown during 
the practical lessons. The article is devoted to the importance of developing skills of creating media products; 
types and media products; types and methods of creating media products. There is analysis of the specially 
designed systems of exercises for creating media products. Characterizes the significance of media-productive 
sills in the system of meta-subject skills. Offers a system of work on the formation of media students' ability 
to create media products. It is also described the main types of exercises that should be used in the process of 
developing media competence of primary school students. The findings are of direct practical relevance. In con-
cussions there is the complex of editing which is the most effective in the presses of formation junior student’ 
abilities to create media products. Servers as the recommends for primary school teachers of the usage media 
products at Ukrainian language lessons. It is characterized the formation process of the ability to create media 
products at primary school which is long and multistage. It means that effectiveness is determined by certain 
relevant conditions. It is shown the promotions and achievements by positive results in the formation of stu-
dents’ abilities to create media products, purposeful, systematic work aimed at mastering theoretical and prac-
tical material about the media product. It is described the positive influence of creation media product work. 
The following conclusions are drawn: enrichment of vocabulary, improvement of creating texts, appropriate 
usage of language tools with the conditions and objectives of creating media product.
Keywords: media competence, media product, ability to create media products, formation of ability to create 
media products.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах відбувається переорієнтація навчання 

мови з засвоєння значної кількості мовних знань 
на розвиток комунікативної компетентності учнів. 
Цей процес передбачає формування в молодших 
школярів умінь висловлюватися і спілкуватися; 
працювати з інформацією: шукати, аналізувати, 
критично переосмислювати, добирати необхідну 
інформацію, використовувати її для вирішення 
певних задач; створювати медіапродукти.

В останні роки засоби масової комунікації форму-
ють світогляд людей, впливають на суспільну дум-
ку і сприяють глобальним процесам, стрімко зміню-
ючи соціальне середовище. Реалізація навчання 

сучасних учнів відбувається із допомогою різних ме-
діапродуктів, а отже виникає необхідність вивчати 
і самі медіапродукти. Практично щоуроку вчителі 
початкової школи звертаються до підручників, ма-
люнків, статей у періодиці, кіно- чи мультфільмів, 
фотографій, інфографіки, відеороликів та інших 
медіапродуктів для пояснення певних тем. Різними 
медіапродуктами користуються й учні – готують до-
машні завдання, виконують проєктні роботи, засто-
совують під час проведення дозвілля. 

Перед мовною освітою постає нове завдан-
ня – навчити учнів орієнтуватись у світі медіа, 
опрацьовувати різноманітні медіапродукти 
й застосовувати ці знання й уміння насамперед 
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у сврїй мовленнєвій діяльності. Це все забез-
печує формування медіакомпетентності учнів. 
А ще це означає, що вміння школярів працюва-
ти з різноманітними медіатекстами, здобувати 
й опрацьовувати необхідну інформацію вчитель 
може використовувати в освітній діяльності; зро-
бити цікавим процес навчання української мови; 
змінити традиційний формат проведення уроків, 
виховних та позакласних заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Модернізована Європейською Радою у 2018 р. 
Директива про аудіовізуальні засоби масової ін-
формації (Audiovisual Media Services Directive) 
посилює роль медіаграмотності. Вона закликає 
держави-члени ЄС сприяти розвитку навичок 
медіаграмотності у населення (Стаття 33а), а 
також розглядає медіаграмотність як феномен, 
що стосується різних засобів масової інформації, 
різних каналів розповсюдження її та відповідає 
потребам усіх вікових категорій. Медіаграмот-
ність позиціонується інструментом розширення 
можливостей громадян, підвищення їхньої обі-
знаності та сприяння протидії наслідкам дезін-
формаційних кампаній і фальшивих новин, що 
поширюються через цифрові ЗМІ.

Дослідженням даної проблеми займалися за-
рубіжні науковці та медіапедагоги: Д. Букінгем, 
К. Безеглет, К. Тайнер та Дж. Поттер. Хоч основ-
ними державними документами не визначено 
засоби формування медіакомпетентності учнів, 
проте це питання досліджували іноземні науков-
ці (К. Леан, А. Едьюкейшн, Т. Кларк, Ю. Кардоза, 
Д. Джонсон, Г. Феллон та інші). Основи медіади-
дактики вивчали науковці Л. Зазнобіна, Г. Онко-
вич, О. Федоров, В. Луговий, Г. Фрейман, І. Тара-
ненко, А. Овчарук та інші дослідники, але умови, 
етапи, фактори формування медіакомпетентності 
залишаються й досі недостатньо дослідженими. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Інтенсивний розвиток за-
собів масової інформації зумовлює зміни у житті 
суспільства. Тож освіта не стала винятком. Ре-
форма «Нова українська школа» заклала ідею 
медіаграмотності молодших школярів у зако-
нодавчо-нормативних документах, які перед-
бачають трансформацію початкової освіти на 
компетентнісних засадах. У Типовій освітній 
програмі мовно-літературна галузь реалізується 
через таку змістову лінію як «Досліджуємо ме-
діа», яка є наскрізною для початкової школи.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» у змісті 
підручника «Українська мова» (частина 1) перед-
бачає формування в учнів умінь аналізувати, ін-
терпретувати, критично оцінювати інформацію 
в медіатекстах та використовувати її, створювати 
прості медіапродукти. Змістова лінія «Досліджу-
ємо медіа» у змісті підручника «Читання» (час-
тина 2) реалізована шляхом включення окре-
мих блоків «Медіавіконце» і медійних завдань 
до різних текстів. У «Медіавіконцях» (їх вісім) 
реалізовано різні аспекти ознайомлення учнів 
із основами медіаграмотності. Тематично кожне 
«Медіавіконце» певною мірою пов’язане зі зміс-
том текстів відповідного розділу підручника. 

У змісті підручників уміщено низку медійних 
завдань, які передбачають індивідуальну, гру-
пову і колективну роботу учнів із метою інтер-
претації інформації у багатошарових текстах, пе-

регляд і оцінювання фрагментів мультфільмів, 
розв’язання морально-етичних завдань, складан-
ня схем, таблиць за прочитаним, тематичних па-
вутинок, створення реклами, листівки, афіші. Роз-
роблення і впровадження нового змісту, важливим 
складником якого є змістова лінія «Досліджуємо 
медіа», передбачає подальше дослідження низки 
проблем, зумовлених необхідністю перевірки якос-
ті підготовленого ресурсу для учнів і вчителів, що 
є складним завданням як із методичного боку, так 
і соціальної відповідальності [12].

Методичною проблемою, яка поки що зали-
шається поза увагою науковців, є обґрунтування 
об’єктів контролю результатів молодших школя-
рів із медіаграмотності і розроблення адекватної 
критеріальнорівневої бази для вимірювання їх 
поступу в оволодінні медіа вміннями.

Мета статті. Головною метою цієї наукової 
статті є пошук оптимальних методів, прийомів, 
форм і засобів навчання української мови, які до-
зволять сформувати в молодших школярів умін-
ня створювати медіапродукти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Створення медіапродуктів займає важливе 
місце у системі роботи над формуванням кому-
нікативних умінь молодших шолярів на уроках 
української мови. У широкому сенсі створення ме-
діапродуктів – це вміння працювати з медіа («ме-
діакомпетентність»). На нашу думку, доцільно 
розкрити сутність і зміст основних медіа понять.

Поняття «медіа» розглядали ще у Стародав-
ньому Єгипті, однак саме слово в ті часи ще не 
вживалось [11, с. 3]. Одними з перших почали 
вживати та досліджувати термін «медіа» спів-
робітники Торонтського університету Гарольд 
Інніс [14, с. 231] та Герберт Маршалл Маклюен 
[6, с. 23]. Науковці визначали медіа як засоби 
масової інформації, що охоплюють телебачення, 
радіо, пресу, кіно, аудіозаписи та Інтернет.

Медіа має великий вплив на формування 
людського світогляду. Це означає, що можна 
виділити позитивні та негативні характеристи-
ки медіа та медіаінформації. На нашу думку, 
позитивним є те, що завдяки засобам медіа ми 
можемо здобути інформацію в лічені хвилини. 
Фактично це провідник у різні сфери життя сус-
пільства, найбільший ресурс для освіти насам-
перед навчання мови. Учні можуть здобувати 
мовні знання й формувати комунікативні вмін-
ня й навички, використовуючи медіаресурси. Не-
гативною стороною медіа є невідфільтрованість 
інформації. Діти часто стикаються з небажаною, 
іноді навіть шкідливою медіаінформацією, яка 
впливає на їхні думки і ставлення до світу. Саме 
тому виникає необхідність формування медіа-
компетентності учнів початкової школи. 

Детально розглянемо сутність і зміст базових 
медіа понять. За тлумачним словником україн-
ської мови компетентність: «компетентна лю-
дина – це така, що має достатні знання в якій-
небудь галузі; яка з чим-небудь добре обізнана; 
тямуща; яка ґрунтується на знанні; кваліфікова-
на; 2) яка має певні повноваження; повноправна, 
повновладна» [4, с. 250]. 

У Державному стандарті загальної початкової 
освіти компетентність розуміють як інтегровану 
здатність, що являє собою сукупність знань, умінь, 
навичок, досвіду та емоційно-ціннісних ставлень [5]. 
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У науковій статті ми тлумачимо поняття 

компетентність як інтегровану здатність, що 
характеризує готовність особистості використо-
вувати сукупність знань, умінь, навичок, досві-
ду діяльності, а також емоційно-ціннісних став-
лень у власному житті. Це наукове визначення 
є основою для розуміння сутності поняття «меді-
акомпетентність». Так у визначенні, яке подає 
Т. Кларк, медіакомпетентність визначається як 
«здатність знаходити, оцінювати та ефективно 
використовувати інформацію» [13]. У журналі 
«Сучасний погляд» медіакомпетентність особис-
тості визначають як «сукупність знань, умінь, 
здібностей, що сприяють відбору, використанню, 
критичному аналізу, оцінці, створенню й переда-
чі медіатекстів у різних видах» [9]. 

Ураховуючи думки дослідників цього поняття 
нами було узагальнено й виділено такі компо-
ненти медіакомпетентності: 

– інформаційно-пізнавальний компонент 
містить уявлення та знання термінології, теорії 
та історії медіакультури; 

– критичний компонент передбачає навички 
текстового аналізу та інтерпретації, аналітично-
го мислення, читання, письма чи дискусій, само-
контроль та самокорекцію як споживача медіа, а 
також критичне використання мережі Інтернет;

– мотиваційний компонент ураховує виник-
нення стійкої мотивації особистості до ефектив-
ного пізнання медіапростору; 

– морально-соціальний компонент забезпечує 
розгляд медіа в етичному аспекті, тобто медіаз-
міст та виробництво медіа має здійснюватися 
з урахуванням передбачуваних впливів на різні 
соціальні групи суспільства; 

– контактний компонент окреслює, що медіа 
має виконувати функцію комунікації;

– діяльнісний компонент передбачає вміння 
самостійно обирати та використовувати медіа 
у власних цілях, створювати медіатексти, уміння 
саморозвиватися в медійній сфері. 

Зважаючи на вікові особливості молодших 
школярів, уважаємо за доцільне зосередити ува-
гу насамперед на трьох основних компонентах: 
мотиваційному, діяльнісному, інформаційно-
пізнавальному. Формування в учнів початко-
вої школи вмінь створювати медіапродукти – 
це складний процес, який має свої особливості 
і залежить від багатьох факторів. Детально роз-
глянемо основні фактори, урахування яких по-
зитивно вплине на процес формування медіа-
компетентності молодших школярів. 

Відповідність віковим та індивідуальним осо-
бливостям. На основі аналізу змістової лінії про-
грами «Досліджуємо медіа» можна зробити висно-
вок, що діти щодня сприймають безліч медіапро-
дуктів, які впливають на їхню свідомість. Часто 
така інформація може носити маніпулятивний 
характер або давати псевдознання, тому одним із 
основних завдань формування медіакомпетент-
ності є навчити дітей критично мислити, аналізу-
вати, інтерпретувати інформацію з медіа [2].

Співавтор навчальної програми «Я у медіа-
просторі» для учнів початкових класів, учитель 
вищої категорії І. Іванова визначила основні ме-
діапродукти, які впливають на свідомість дітей: 
мультфільм; комікс; комп’ютерна гра; реклама; 
пісня, кліп. Найперший медіапродукт, із яким 

знайомиться дитина, – це малюнок. Вона ще не 
вміє читати, але малюнки вже розглядає. 

Відповідно робота над малюнком має здійсню-
ватися відповідно до визначених етапів, серед 
яких І. Іванова пропонує такі: опис – відтворення 
інформації; порівняння – з минулим малюнком, 
з предметом у класі, вдома тощо; фантазії – по-
фантазуй; вираження емоцій; непомічене – ніхто 
не помітив, що…; домалюй; текст, музика до ма-
люнка; загадка, діалог, запитання для роздумів; 
постав запитання іншому; факт – судження.

Дослідження мультфільму, за словами І. Іва-
нової, також відбувається за певним алгоритмом. 
Для цього вчитель початкової школи пропонує на 
уроці української мови після перегляду мульфіль-
му запитання: Як називається мультфільм? Про 
кого він? Хто головні герої? Чого вони хочуть? Як 
цього досягли? Чи одразу вдалося? Чому? Який ха-
рактер у нашого героя? Яка музика мультфіль-
му? На завершальному етапі роботи відбувається 
розбір окремої сюжетної ситуації (Стопкадр).

Тренери міжнародного проекту «Читання 
і письмо для розвитку критичного мислення»  
ГС «Освіторія», та автори журналу «Сучасний по-
гляд. Початкове навчання та виховання» [3] уза-
гальнили напрями роботи з медіаінформацією 
і визначали такі запитання для аналізу медіа-
продукту: Хто створив повідомлення? Як медіа 
привертає увагу? Як люди можуть по-різному 
сприйняти медіа? Як вплине ця медіаінформа-
ція на моє життя, на мою думку? Навіщо ство-
рили це медіа? [9].

На нашу думку, для детальної характеристи-
ка медіапродукту доцільно поставити запитан-
ня: Хто створив медіа? Із якою метою його було 
створено? Кому адресовано це медіа? Чи корисне 
це повідомлення для тебе та твоє оточення? 
Чи несе медіа певну шкоду? Як вплине це медіа-
повідомлення на твоє життя, на твою думку? 
Які емоції викликає це медіа? Що ти можеш 
зробити у відповідь на це медіаповідомлення? 
Про що можна дізнатися з цього медіапродук-
ту? Про що важливе не було зазначено в ньому? 
Про що змушує думати це медіа? Яку форму має 
це медіаповідомлення? Чим воно привертає ува-
гу? Як по-іншому можуть сприйняти це медіа? 
Як ти зрозумів зміст цього медіаповідомлення? 
Чи надійним є джерело інформації? Чи можна 
довіряти подібній медіаінформації?

Робота над медіапродуктами на уроках україн-
ської мови має бути комплексною, а аналіз їх має 
передбачати відповіді на різнопланові запитан-
ня, що дають цілісне уявлення про медіаінформа-
цію і спрямовані на формування вмінь та навичок 
критичного сприймання та інтерпретації її. 

Отже, у системі роботи з формування медіа-
компетентності учнів на уроках уроках україн-
ської мови в початковій школі важливе значення 
має урахування вікових особливостей молодших 
школярів. Саме від основних психічних процесів 
та відбору медіапродукції залежить вектор робо-
ти з формування в учнів початкової школи вмін-
ня створювати медіапродукти.

Поетапність роботи над формуванням у мо-
лодших школярів умінь створювати медіапро-
дукти. Відповідно до мети, змісту та компонен-
тів визначено основні етапи процесу формуван-
ня вмінь створювати медіапродукти:
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– мотиваційний етап – етап формування стій-
ких мотивів до роботи з медіапродуктами на 
основі демонстрації таких, що належать до кола 
інтересів молодших школярів;

– теоретичний етап – етап засвоєння теоре-
тичних знань про поняття у галузі медіа, роз-
виток пізнавальних процесів, ознайомлення з 
жанровими особливостями медіапродуктів, фор-
мування емоційноціннісних ставлень до них;

– практичний етап – етап формування вмінь 
у сфері медіа, накопичення досвіду використан-
ня медіа в різних видах мовленнєвої діяльності, 
а також подальший розвиток навичок створення 
медіапродуктів різних жанрів;

– творчий етап – етап набуття особистого до-
свіду створення власних медіапродуктів на осно-
ві творчих практичних умінь і навичок.

Отже, така поетапність роботи буде сприяти 
повноцінному формуванню в молодших школя-
рів усіх компонентів створення медіапродукту.

Упровадження спеціальних вправ та завдань 
для формування у молодших школярів умінь 
створювати медіапродукти на уроках україн-
ської мови.

М. Вашуленко розробив класифікацію таких 
вправ за різними критеріями: за формою вико-
нання (усні, письмові, комбіновані); за ступенем 
самостійності у виконанні (репродуктивні, які 
передбачають розгляд зразка і відтворення його; 
конструктивні, які мають на меті відтворення 
змісту з елементами творчості; продуктивні або 
творчі, які забезпечують розвиток творчого по-
тенціалу, передбачають створення власного); за 
характером розумових операцій (аналітичні, син-
тетичні, вправи на порівняння) [1, с. 147–149].

У початковій школі учні взаємодіють із різни-
ми видами медіапродуктів, які можуть бути взяті 
за основу як критерії для класифікації вправ із 
української мови. Отже, за видом медіапродукту 
розрізняємо такі типи вправ:

– вправи на опрацювання аудіальних медіа-
продуктів (пісні, аудіоповідомлення, аудіозаписи); 

– вправи на опрацювання візуальних медіа-
продуктів (світлини, фото-колажі, комікси, афі-
ші, оголошення, реклами); 

– вправи на опрацювання аудіовізуальних 
медіапродуктів (відео, кліпи, мультфільми).

На нашу думку, у процесі роботи над форму-
ванням у молодших школярів умінь створювати 
медіапродукти доцільно застосовувати вправи на: 

– відбір медіапродукту (наприклад, із запропо-
нованих світлин оберіть ту, яка відповідає тексту); 

– добір (наприклад, доберіть медіапродукт, 
який допоможе вам в опрацюванні української 
народної пісні «Ходить Гарбуз по городу»); 

– аналіз (наприклад, дайте відповідь на запи-
тання);

– інтерпретацію (наприклад, як ви розуміє-
те інформацію, розкажіть, як її могли зрозуміти 
ваші товариші, мама, тато, учитель); 

– критичну оцінку (наприклад, намалюйте рі-
вень води у склянці, який показує рівень небез-
пеки (безпеки) даної медіаінформації); 

– створення (наприклад, створіть аудіозапис – 
враження від книги); 

– передачу інформації (наприклад, поділіть-
ся своїм аудіозаписом з однокласниками через 
спільний чат). 

Уважаємо, що застосування такого типу різних 
вправ дасть змогу вчителеві повноцінно сформу-
вати медіакомпетентність молодших школярів. 

Зазначимо, що Д. Джонсон визначає такі фак-
тори, що впливають на успішність учнів і форму-
вання в них медіакомпетентності: місце навчання 
(лише класна кімната, комп’ютерний клас, вдома і 
в школі, будь-де); кількість та типи девайсів (один 
телефон, планшет чи ноутбук, телефон і планшет, 
планшет і ноутбук тощо); забезпеченість школи 
ресурсами Інтернет; забезпеченість учнів девай-
сами; вік учнів; рівень професіоналізму вчителя; 
готовність до співпраці батьків [15, с. 84–85].

Рекомендуємо вчителям початкової школи до-
датки, які доцільно використовувати у роботі над 
формуванням у молодших школярів умінь ство-
рювати медіапродукти:

1. Навчальна онлайн-гра «Медіазнайко» – це 
навчальна гра з медіаосвіти, мета якої – дати 
якомога більше інформації учням про медійне 
середовище. У цій грі учень проходить 9 ета-
пів, де він може аналізувати медіаінформацію, 
давати відповіді на запитання про її походжен-
ня, виконувати роль журналіста (журналістки), 
створювати власні медіапродукти. У грі наявні 
різні інформаційні довідки, які дають теоретичні 
знання з медіаграмотності учням [8]. 

2. Програми для створення коміксів за прочи-
таним текстом або складання тексту за огляну-
тим коміксом. Однією з таких програм може стати 
«PIXTON», де учні мають обрати свій рівень «шко-
лярі» (student), зареєструватися і створювати влас-
ні комікси. Ця програма є в доступі англійською, 
українською мовами і передбачає підказки дитині 
на кожному кроці. Можна легко обрати ситуацію, 
місце, слова героїв, їх емоції, одяг тощо [10]. 

3. Для створення презентацій, які діти готують 
до уроків може знадобитися Power Point. Про-
те ще одним додатком, який буде корисним для 
цього, є Pear Deck, де можна обрати вчительський 
або учнівський рівень і створювати власні цікаві, 
яскраві презентації, якими можна ділитися з дру-
зями одразу під час роботи. Також цікавим є те, 
що можна створювати чати, у яких обговорювати 
ті чи інші питання презентації і доповнювати їх. 
Групова робота є більш цікавою та зручною. 

4. Для створення вікторин доцільно використо-
вувати додаток Kahoot. Це гра, яка має змагаль-
ний характер і використовується наприкінці ви-
вчення певної теми чи розділу. Додаток є простим 
у використанні, особливо якщо кожен учень має 
смартфон чи планшет. Усі молодші школярі одно-
часно заходять у додаток і під час опитування на 
швидкість відповідають на подані запитання. Далі 
вчитель може переглянути, хто як відповідав тощо.

Висновки і пропозиції. Таким чином, робота 
над формуванням уміння створювати медіапродук-
ти позитивно впливає на збагачення словникового 
запасу молодших школярів, удосконалює навички 
створення текстів, навчає правильного і доціль-
ного використання мовних засобів відповідно до 
умов і завдань створення медіапродукту, сприяє 
формуванню в учнів початкової школи медіа умінь 
і навичок, а найважливіше – розвитку комуніка-
тивної компетентності учнів початкової школи. До-
сягненню результатів у формуванні в учнів уміння 
створювати медіапродукти сприяє цілеспрямована 
і систематична робота, спрямована на засвоєння 
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теоретичного та практичного матеріалу про медіа-
продукти і застосування доцільних методів, прийо-
мів, форм і засобів навчання, системи комплексних 
вправ і завдань медіа спрямування. 

Перспективи досліджень автора полягають 
у подальшому вивченні процесу формування 

в молодших школярів уміння створювати меді-
апродукти; доборі нових ефективних методів, 
що інтенсифікують процес розвитку медіакомпе-
тентності учнів початкової школи; розробленні 
системи комплексних вправ аналітико-продук-
тивного характеру.
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реєс-

трації, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформа-
цією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (-ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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