
Виготовлення та реалізація медіапродуктів – шлях до успішного 

засвоєння предмету» 
 

 

Зважаючи на швидкоплинність 

             життя, ми не можемо дозволити 

собі витратити час на завдання, 

які не ведуть до нових 

 результатів. 

Лев Ландау 

 Як навчати і, в той же час, не зосереджуватись на процесі навчання? Це 

питання почало хвилювати вчительську спільноту вже досить давно. У 

сучасному світі неможливо одній людині знати все, навіть у якійсь вузькій 

царині знання. До того ж численні факти містяться в мережі Інтернет. Учні ж 

повинні мати відповідні навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати 

ідеї та концепції і вже на основі цього шукати потрібну інформацію, 

трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й 

відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють мультимедійні 

технології.  



 Вчителі школи Садоха Н.Б., Олексюк Л.М., Бажан М.В., Ревенко Т.С. 

беруть участь у Національному проєкті з медіаграмотності. 

Грамотно вибудувана медіаосвіта дає поштовх розвитку творчості, а не 

навпаки.  Цьому, безумовно, сприяє широке впровадження медіаосвіти на 

уроках нашої творчої групи, яка має гасло «Медіаграмотність – необхідне 

вміння для сучасної особистості».  До її складу входять учителі різних фахів: 

1.Садоха Н.Б.  вчитель історії 

2. Горобець В.Д.- вчитель географії 

3.Притула С.В.- вчитель історії 

 4.Цьолків  У.Б.- вчитель української мови та літератури 

5.Олексюк Л.М.- вчитель української мови та літератури 

Творча група продемонструвати свій досвід з колегами, на педагогічній раді, 

поділивши кількість людей на групи, запропонувала виконати такі види 

вправ, як «Вірю- не вірю», «Судження і факти», «Квітка емоцій»,   

«Класифікатор», «Займи позицію».  

(кількість мультимедійної підтримки може бути різною: від кількох хвилин 

до використання впродовж усього часу, а найголовніше, що  протягом такого 

заняття істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім 

організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів; за допомогою 

комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого 

рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які 

дають змогу продемонструвати явища, які в реальному світі побачити 

неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та 

диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим 

завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.) 

Протягом роботи усі прийшли до висновк , що саме такі види вправ: як 

медіа-експресія (презентації з великою кількістю змінних слайдів); 

створення медіа-портретів (ефективно діє при вивченні творчості митців 

слова на уроках  мистецтва, літератури); 

слайд-твір (колективна творча діяльність, коли з окремих слайдів 

створюється творча робота) тощо. 



створення аккаунта відомої людини розпізнання правдивої інформації від 

фейкової слід обирати, бо є : по-перше, один із найефективніших методів 

мотивації сучасних учнів до вивчення предметів; 

по-друге, у наш час дуже важливо «розмовляти з учнями однією мовою»; 

по-третє, підвищується рівень самоконтролю з боку учня, координація 

навчального процесу вчителем, налагоджується якісний контроль за 

діяльністю школярів; 

по-четверте, учень уміє креативно мислити, не реагувати на маніпуляції і 

мати чітку позицію , бо може розрізнити фейкову інформацію від правдивої; 

по-п’яте, мультимедіа дозволяє оживити урок, зв’язати його з дійсністю, 

забарвити різними фарбами почуттів, озвучити музикою, звуками природи, 

зіставити власні спостереження, надихнути на бажання побачити це в 

дійсності, збагатити власний досвід. 

По- шосте, у цей час, коли до ком’ютерів буквально «прикуті» наші учні, 

нагальною потребою сучасності є продиктивна медіоосвіта. 

Як бачимо, віртуальний навчальний простір – широкий і багатогранний. На 

практиці,  звичайно,  з’являється все більше і більше можливостей 

використання медіаграмотності. 

Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках поступово стають 

звичними засобами навчання, а інколи навіть необхідними, використання 

яких роблять урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато 

результативнішим.  

 



 

 


