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Візуальна медіакультура та медіатворчість сучасного 

педагога  
 

У статті уточнюється сутність поняття «медіатворчість педагога» з 

урахуванням особливостей професійної діяльності, розкриваються особливості 

розвитку медіатворчості вчителів.  
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Вступ. В Україні посилюється інтерес до проблеми професійного розвитку 

педагогів у системі неперервної педагогічної освіти. Одним із пріоритетних 

напрямів модернізації освіти на сучасному етапі визначено підготовку педагогів 

до здійснення професійної діяльності з урахуванням інтеграції медіа в усі галузі 

життя й, зокрема, в освітній процес.  

Сучасна стратегія розвитку освіти спрямована на формування ключових 

компетентностей в інтелектуальній, суспільно-політичній, комунікаційній та 

інформаційній сферах. Сьогодні вже неможливо уявити навчальний заклад без 

електронних підручників, комп'ютерних програм для діагностики знань, 

інтерактивних форм обговорення актуальних навчальних проблем. Все це 

ставить високі вимоги до підготовки педагогічних кадрів, зокрема уміння 

працювати в інформаційно насиченому суспільстві.  

Серед перспективних напрямів розвитку системи освіти відзначені 

тенденції щодо формування умов для забезпечення самореалізації вчителя в 

умовах інформатизації суспільства та освітнього простору. Сьогодні одним з 

актуальних завдань, що стоїть перед вчителями, є творче використання 

мультимедійних технологій в професійній діяльності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Творча активність педагога в процесі 

використання засобів мультимедійних технологій у професійній діяльності 

розглядалася в працях європейських дослідників С. Френе, Д. Брауна, Б. Брехта, 

Дж. Шевальє, М. Мартіні і ін. Надалі їхні ідеї були підтримані і розвинені в 

роботах Ж. Мура, Є. Маркюсена, А. Хогкінса, М. Маклюена, Дж. Педерсена та 

ін. Слід зауважити, що в зазначених працях недостатньо розглянута проблема 

розвитку творчості вчителя в медійній сфері та практично відсутній аспект її 

розвитку в системі післядипломної освіти. 

Сучасний інформаційний медіапростір ставить відповідні вимоги до 

професійної підготовки педагога, серед яких вагомими є володіння 

інформаційно-цифровими технологіями, методиками презентації навчальної 

інформації, здатність забезпечувати творчо-пошуковий характер навчання, вміння 



використовувати мультимедійні технології, тобто володіння високим рівнем 

медіакультури. 

Недостатній рівень розвитку творчого потенціалу вчителів в процесі 

роботи з мультимедійним середовищем формує в освітній сфері проблему, 

вирішенням якої займається система післядипломної освіти. 

Мета статті: визначення поняття «медіатворчість» та уточнення її змісту 

відповідно до професійної діяльності вчителя, з'ясування особливостей розвитку 

медіатворчості педагогів у закладі післядипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. В Україні у 2010 році була прийнята 

Концепція впровадження медіаосвіти, яка серед головних завдань визначала 

сприяння формуванню здатності до медіатворчості для компетентного і 

здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, розвитку 

згуртованості, солідарності, покращення якості міжособової комунікації і 

приязності соціального середовища, доброзичливості в мережі стосунків, а 

також якості життя в значущих для особистості спільнотах [2]. 

У межах медіаосвіти ставляться акценти на творче сприймання медіа та 

розвиток здатності до створення власної медіапродукції. Медіаосвіта в Україні 

орієнтована на створення нових способів комунікації за допомогою медіа, на 

активне творче медіасприймання та створення власних освітніх продуктів. 

Сукупність засобів масової інформації становить суспільний, культурно-

історичний феномен, сутність якого полягає у створенні медіатехнічних засобів 

та медіаінформації, її опосередкованої передачі одними групами людей та її 

опосередкованому ж сприйманні іншими. Все це становить медіакультуру – 

практичну й інтелектуально-духовну діяльність людини, опосередковану 

медіазасобами. Іншими словами, медіакультура – це виробництво, результатом 

якого є нові медіазасоби, медіатехнології та медіапродукція у формі книжок, 

періодичних видань, радіопрограм, телепрограм, документальних, художніх 

фільмів, фотозображень тощо. 

Складовою загальної медіакультури є особистісна візуальна медіакультура 

– набута система способів споживання візуальних медіатекстів різних форматів. 

Дуже важливим аспектом у формуванні особистісної візуальної медіакультури 

високого рівня є розвиток критичного та творчого мислення, творчого 

медіасприймання, зокрема візуального [10]. Щодо візуальної медіакультури 

педагога, то вона визначається системою знань, умінь, компетенцій споживання 

візуальної медіапродукції. 

Впливаючи на зміст і характер сучасного освітнього простору, 

медіатворчість виступає сьогодні одним із головних чинників здійснення 

освітніх інновацій із застосуванням інформаційно-цифрових технологій. Якщо 

творчість у широкому розумінні – це створення нового, оригінального продукту, 

то медіатворчість – створення нового (чи перетворення існуючого) в сфері медіа 

або за допомогою медіазасобів. Особливо актуальна проблема медіатворчості 

для України, де глобальні тенденції медіатизації загострюються станом 

національного медіаландшафту, який знаходиться на стадії становлення, а 

система медіаосвіти робить свої перші кроки. 



Звернувшись до робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, ми простежили, 

що поняття «медіатворчість» постійно розширює своє значення. У словнику 

термінів з медіаосвіти О. В. Федорова дається таке визначення: «медіатворчість – 

процес творчої діяльності в медіасфері та її предметні результати: 

взаємопов’язані процеси проективної діяльності та виробництва медіатекстів» 

[7]. М. Ф. Хілько у своїх дослідженнях в основу медіатворчості покладає 

комунікацію між суб’єктом та об’єктом медіасприймання [8]. В. А. Возчиков 

розуміє медіатворчість як процес розкриття індивідуальних креативних 

можливостей особистості та створення нових культурних смислів та значень у 

процесі взаємодії з медіакультурою [0]. 

В Україні феномен медіатворчості досліджували Л. А. Найдьонова та 

Н. І. Череповська. В дослідженнях Н. І. Череповської медіатворчість 

ототожнюється з ресурсами людини, як системою її внутрішніх можливостей, 

засобів, її творчого потенціалу, які вона може застосувати у необхідний момент 

або у повсякденному житті, і які спрямовані на перетворення медіареальності в 

умовах становлення інформаційного суспільства [9]. 

Медіатворчість визначається науковцями як феномен зі складною 

структурою, осмислення якого почалося нещодавно в результаті розширення 

освітніх функцій медіа, формування такого напрямку як медіаосвіта, 

застосування дистанційних форм навчання, активного використання 

інформаційно-цифрових технологій в освітній практиці. 

Значущість медіатворчості в освітньому просторі зумовлена, по-перше, 

необхідністю володіння новими навичками та компетентностями, пов’язаними із 

засвоєнням інформаційно-цифрових технологій, осмисленням ролі медіа та 

формуванням медіакультури у суб’єктів освіти; по-друге, недостатньою 

вивченістю впливу медіа та медіатворчості на освітній простір; по-третє, 

складністю та багатогранністю самого явища медіатворчості. 

Необхідно зазначити, що зі зміною уявлень про засоби медіа змінюються 

уявлення про процес творчості вчителя в галузі медіа. 

Педагогічна творча діяльність вчителя з використанням медіазасобів, на 

наш погляд, має ряд відмінностей від традиційного уявлення про медіатворчість. 

По-перше, досягнення вчителем достатнього рівня культури під час роботи з 

медіа є лише необхідною, але недостатньою умовою включення в процес 

медіатворчості. По-друге, сформовані уявлення про культуру спілкування з 

медіа – медіакультури – дозволяють сформувати високий рівень сприйняття 

медіа, але не створюють умов для формування мотивації до креативної творчої 

діяльності вчителя протягом всієї педагогічної діяльності. Медіатворчість, як 

освітня неперервна діяльність вчителя, – процес складний і багатогранний. 

Проблема розвитку творчості вчителя засобами нових медіа у системі 

післядипломної освіти ще мало досліджена. Н. Н. Огольцова серед основних 

завдань підвищення кваліфікації зазначає індивідуально-творче самовираження 

особистості за допомогою медіатехніки [5]. С. І. Гуділіна і Ю.Ф. Катханова 

основним завданням в процесі підготовки вчителів вбачають розвиток їхніх 

творчих дослідницьких якостей під час роботи з новими медіа. На нашу думку, 

основне завдання системи післядипломної освіти полягає у створенні умов і 



формуванні передумов для подальшої безперервної реалізації процесу 

медіатворчості педагогами у професійній діяльності. 

Транслюючи розуміння медіатворчості на систему педагогічної діяльності, 

слід зазначити, що важливою умовою її розвитку є включення вчителя в процес 

педагогічної творчості як вміння вибудовувати індивідуальні стратегії, 

методичні та дидактичні інновації.  

Творча педагогічна діяльність призводить до формування індивідуального 

стилю вчителя, який, на думку А. В. Торхова, може бути створений в процесі 

безперервної аналітичної та креативної діяльності [6].  

Отже, творча педагогічна діяльність вчителя засобами нових медіа 

повинна мати неперервний характер. Медіатворчість педагога – це особлива 

форма творчого пізнання, створення та поєднання електронних 

мультимедійних продуктів, що супроводжується креативною діяльністю 

вчителя. У зв'язку з цим процес медіатворчості є невід'ємною частиною процесу 

післядипломної освіти та виражається в усвідомленому сприйнятті, оцінюванні 

та створенні медіаосвітніх продуктів. Це безперервний креативний процес, який 

триває протягом всієї педагогічної діяльності вчителя, і визначає ступінь його 

професійного та творчого розвитку. 

Розвиток медіатворчості педагога найбільш ефективно здійснюється в 

процесі створення мультимедійних проектів, власних веб-освітніх ресурсів, 

інтерактивних вправ. 

Практична спрямованість творчої діяльності вчителя з використанням 

програмних і технічних комп'ютерних засобів дозволяє формувати такі вміння 

та якості вчителя XXI-го століття, як відповідальність і адаптивність, 

комунікативність, креативність і допитливість, критичне і системне мислення, 

вміння працювати з інформацією та медіазасобами, міжособистісна взаємодія і 

співпраця, вміння ставити і вирішувати проблеми, спрямованість на 

саморозвиток, соціальна відповідальність. 

Медіатворчість може бути ресурсом особистості педагога, забезпечуючи 

його адаптацію до сучасних умов існування у світі медіареальності 

інформаційного суспільства; розширення комунікаційних можливостей; 

можливість самореалізації; збагачення професійного досвіду. 

Висновки. Важливість креативного використання медіа в освітньому 

процесі, викликана сучасними вимогами до системи загальної та професійної 

освіти, заклала основу виникнення поняття «медіатворчість педагога». 

Можливість розширення медіакомунікацій педагогів може здійснюватися 

завдяки медіатворчості. Ефективність медіатворчості вчителя забезпечується 

належним рівнем його особистісної медіакультури. Вирішення проблеми 

формування і розвитку медіатворчості педагога є одним з основних завдань 

системи післядипломної освіти, яка відіграє пропедевтичну роль в процесі 

безперервного розвитку медіатворчості вчителя в процесі його професійної 

діяльності. 
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