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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.2. Загальні положення 

Країна вступила в інтенсивний період цифрової трансформації в умовах 

війни, багатьох криз і реформ. Пандемія COVID-19 і запроваджені карантинні 

обмеження зумовили перехід до масового застосування дистанційних форм 

освіти. Особливе завдання суспільства в цей період – створити безпечні умови 

для розвитку дитини, зберегти здоров’я здобувачів освіти. У прийнятій 

Національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі (Указ Президента України від 25 травня 

2020 р. № 195/2020) наголошується на тому, що «формування безпечного і 

здорового освітнього середовища вимагає вирішення низки проблем, зокрема, 

пов’язаних … з безвідповідальним використанням Інтернету, недостатньою 

готовністю педагогічних працівників…». Серед причин безпекових проблем 

зазначено «уразливість дітей шкільного віку під час використання Інтернету, 

нестача навичок безпечної поведінки в інформаційному середовищі, 

неконтрольований доступ до Інтернету…», а також «недостатній рівень 

ефективності освіти, яка забезпечує соціальний і здоров’язбережувальний 

компоненти навчання, медіа- та цифрову грамотність учнів…». Основи і 

принципи медіаграмотності віднесено до складу цифрової  компетентності в 

новому професійному стандарті вчителя, який широко обговорювався 

педагогічною громадськістю в цьому році. У Державному стандарті базової 



середньої освіти (Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 р.), який має 

застосовуватися з 1 вересня 2022 р., передбачено формування таких  вмінь, що 

є наскрізними в усіх ключових компетентностях, і традиційно описують 

складові медіаграмотності, а саме: «розуміння інформації, записаної 

(переданої) у різний спосіб або відтвореної технічними пристроями, що 

охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану і очевидну інформацію» – у 

складі уміння читати з розумінням; «розрізняти факти, їх інтерпретації, 

розпізнавати спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні 

ресурси і способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і 

достовірності інформації» - у складі уміння критично і системно мислити. 

Загалом у Державному стандарті велику увагу приділено саме медіатексту, 

цей термін згадується в документі понад півтисячі разів.  

Актуальність Програми визначається інтенсивним зростанням 

суспільного запиту на медіаосвіту, формування в педагогів медіаграмотності, 

а відтак – необхідністю цілеспрямованого підвищення кваліфікації і 

формування професійних компетентностей саме в цьому напрямі. 

Всеукраїнський експеримент з масового впровадження медіаосвіти, 

ініційований Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, 

схвалений Президією НАПН України (Наказ МОН України № 1199 від 

18.08.17 р.) забезпечив масштабний майданчик апробації медіапсихологічних 

інновацій. Інноваційну технологію репрезентативної рефлексії, розроблену в 

Інституті соціальної та політичної психології в межах прикладної тематики 

дослідження престижності професій та трансформації сучасного ринку праці 

(під керівництвом М. Найдьонова), покладено в основу медіапсихологічних 

інновацій діагностично-розвивального проєкту «Медіакультура в часи 

пандемії», здійснюваного лабораторією психології масової комунікації та 

медіаосвіти в режимі всеукраїнського експерименту. Суть інноваційної 

психологічної технології репрезентативної рефлексії полягає в створенні за 

допомогою спеціальної інтернет-платформи репрезентації реальності, 

доступної користувачам на основі принципів спільного блага. Заклади освіти 



організовують спільно з науковцями діагностичні зрізи за обраними і 

узгодженими показниками та діагностичними інструментами. Отриманий з 

урахуванням контролю процедур і захисту персональних даних масив 

доступний закладу освіти у вигляді персоналізованого динамічного бюлетеню, 

в якому представлено значення результатів діагностики учасників певного 

закладу на фоні загальних даних, які репрезентують спільноту учасників. 

Результати діагностики використовуються закладом освіти для групової 

рефлексії і формування індивідуалізованої розвивальної програми з 

використанням запропонованих тематичних розвивальних модулів.  

Програма передбачає формування загальних та фахових 

компетентностей щодо імплементації Державного стандарту базової середньої 

освіти з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, 

компетентнісного, діяльнісного підходів. Навчальна програма підготовлена для 

системи післядипломної педагогічної освіти. Матеріали навчальної програми 

розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань із проблеми 

медіаосвіти та медіакультури в науці та практиці викладання курсу 

«Медіакультура» у закладах загальної середньої освіти, інших рекомендованих 

МОН України медіаосвітніх курсів.  

 

1.2. Цільова аудиторія 

Психологи, соціальні педагоги, учителі закладів освіти, викладачі  

 

1.3. Мета і завдання 

Мета підвищення кваліфікації: удосконалення загальних і фахових 

компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері 

діагностики та аналізу соціально-психологічних проблем, пов’язаних з 

викликами пандемії та інфодемії з використанням медіапсихологічних 

інновацій. 

Реалізація визначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 



1. Актуалізація уваги на можливість виникнення і загострення 

медіаризиків та зловживань цифровими практиками в умовах 

розширення дистанційних форм освіти; вплив медіа та кіберпрактик на 

здоров’я дітей різного віку; виокремлення найбільш гострих і слабо 

рефлексованих, але не менш важливих проблем; роз’яснення 

здоров’язбережувального потенціалу медіаосвіти. 

2. Забезпечення більш глибокого розуміння слухачами соціально-

психологічних проблем цифрової трансформації суспільства і 

постгуманістичних тенденцій в технологічних інноваціях; орієнтація в 

соціальних інноваціях; розуміння специфіки медіапсихологічних 

інновацій як бази сучасної медіаосвіти. 

3. Підвищення компетентності слухачів щодо рефлексивної, інноваційної, 

організаційної та інформаційно-цифрової компетентності до рівня 

сталого використання  платформи дистанційної діагностики і 

забезпечення процедур проведення діагностичних зрізів. 

4. Сприяння створенню безпечного здоров’язбережувального освітнього 

середовища в умовах розширеного запровадження дистанційних форм 

освіти; формування індивідуалізованої траєкторії розвитку 

здоров’язбережувального потенціалу закладу освіти. 

5. Визначення особливостей психолого-педагогічного супроводу дітей та 

їхніх родин в залежності від результатів діагностики і груп ризику; 

забезпечення профілактики виникнення зловживань цифровими 

практиками в інформаційному просторі та підвищення медіакультури в 

часи пандемії.  

6. Забезпечення діагностики рівня розвитку медіакультури та її складових, 

необхідних молоді в сучасних умовах життя в країні; налагодження 

каналів двосторонньої комунікації для отримання загальноукраїнських 

психометричних тестових норм, які дають змогу коректно оцінити 

індивідуальні результати тестування учня і закладу; створення для учнів 



умов в ході рефлексивних процедур, сприятливих для осмислення і 

обговорення тем, важливих для їхнього життєвого самоздійснення.  

7. Ознайомлення із накопиченими інноваційними матеріалами, 

практичним досвідом, формами та технологіями роботи щодо 

діагностики, корекції та шляхів профілактики негативних явищ, 

пов’язаних із змінами інформаційного простору.  

 

1.5. Результати навчання 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає 

формування їхніх загальних та фахових компетентностей. 

Загальні компетентності, спрямовані на формування у слухачів 

здатності до: 

 застосування знань у практичних ситуаціях;  

 вільного використання цифрових технологій для реалізації освітніх 

завдань та вдосконалення професійної діяльності; 

 виявлення себе як відповідального громадянина та до участі у 

суспільному житті на різних рівнях; 

 взаємодії з іншими в медіапросторі та критичного оцінювання 

соціальних подій і явищ; 

 особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і 

самореалізації впродовж життя; 

 навчання та оволодіння сучасними знаннями; 

 прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків; 

 творчого пошуку й реалізації нових ідей. 

Фахові компетентності передбачають розвиток знань, умінь, 

навичок та способів діяльності педагогічних працівників: 

 знати компоненти і базові процедури групової рефлексії в 

медіаосвіті, розуміти поняття репрезентативної рефлексії, уміти застосувати 



процедури групової рефлексії для забезпечення репрезентативної рефлексії 

(рефлексивна);  

 знати поняття інновації, технологічних і соціальних інновацій, 

розуміти суть інноваційного процесу, вміти оцінити готовність до 

запровадження інновацій у комунікації, бути самовмотивованими до 

запровадження медіапсихологічних інновацій (інноваційна);  

 бути вмілими користувачами та бути спроможними пояснити 

здобувачам освіти правила використання тестових модулів дистанційного 

проведення діагностичних зрізів (інформаційно-цифрова);  

 забезпечувати інформовану згоду здобувачів освіти та при 

необхідності батьків щодо участі в діагностично-розвивальному проєкті 

«Медіакультура в часи пандемії», відповідально забезпечувати учасників 

персональними паролями для входу в ІКТ систему, організовувати процедури 

групового проходження тестового модулю, графік і контроль проходження 

модулів (організаційна);  

 знати вікову періодизацію медіаризиків і нових інформаційно-

психологічних ризиків в умовах пандемії, вміти саморегулювати 

медіапрактики для збереження і відновлення здоров’я, бути здатними 

здійснювати здоров’язбережувальні профілактичні заходи для здобувачів 

освіти в дистанційному форматі в межах експериментального проєкту 

«Медіакультура в часи пандемії» (здоров’язбережувальна).    

         

Очікувані результати підвищення кваліфікації: 

 аналізувати результати сучасних досліджень у сфері діагностики 

та аналізу соціально-психологічних проблем, пов’язаних з викликами пандемії 

та інфодемії з використанням медіапсихологічних інновацій; 

 впроваджувати результати навчання у освітній процес і 

психологічну та соціально-реабілітаційну практику;  

 визначати пріоритети і потреби сучасного медійного простору;  



 ідентифікувати медіаризики та зловживання цифровими 

практиками в умовах розширення дистанційних форм освіти; 

 аналізувати вплив медіа та кіберпрактик на здоров’я учасників 

освітнього простору;  

 розробляти та організовувати заходи з промоції «медіа-здоров’я»;  

 консультувати учасників освітнього простору стосовно соціально-

психологічних проблем цифрової трансформації суспільства і 

постгуманістичних тенденцій в технологічних інноваціях; 

 виявляти маніпулятивний контент медіа; 

 запроваджувати у освітньому процесі інноваційні технології 

навчання, створювати єдиний інформаційний простір; 

 використовувати груп-рефлексивний підхід у навчальному 

процесі. 

 

Обсяг: 30 год. (1 кредит ЄКТС)  

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна 

 

2. Зміст програми та форми роботи 

Зміст Програми складається з теоретичної, практичної підготовки 

психологів, соціальних педагогів, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, а також виконання ними самостійної роботи.  

Теоретична складова Програми зорієнтована на: оволодіння 

психологами, соціальними педагогами, педагогічними та науково-

педагогічними працівниками поняттями медіапсихологічних інновацій; 

базовими принципами інноваційної лоу-код технології, цифрової платформи, 

репрезентативної рефлексії; розуміння трендів медіаосвіти; ознайомлення з 

діагностичним інструментарієм, з функціями групової рефлексії, з 

процедурами процедури генерації персоналізованого бюлетеня, з принципами 

вибору розвивальних модулів. 



Зміст практичної складової Програми передбачає формування 

здатностей та готовності психологів, соціальних педагогів, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників до організації та проведення процедур 

діагностичного зрізу; до аналізу отриманих результатів персоналізованого 

динамічного  інформаційного бюлетеня.  

Практичні завдання виконуються слухачами у перебігу практичних 

занять, що передбачені навчально-тематичним планом Програми. 

Самостійна робота містить завдання, що спрямовані на здійснення 

порівняльного аналізу результатів опитування закладу освіти із 

загальнонаціональними, з використанням принципів репрезентативної 

рефлексії; створення індивідуальної програми для закладів на основі 

запропонованих розвивальних модулів; аргументацію індивідуальної 

програми корегувальних заходів для розвитку медіаграмотності і 

медіакультури в закладі освіти для підлітків, з урахуванням 

профорієнтаційного, здоров’язбережувального компонентів та компоненту 

розвитку громадянської активності; обґрунтування діагностично-

розвивальних заходів для батьків дітей різного віку. 

Підвищення кваліфікації психологів, соціальних педагогів, педагогічних 

та науково-педагогічних працівників забезпечується за дистанційною формою 

навчання шляхом проведення інтерактивних вебінарів, відеоконференцій, 

онлайн-практикумів, обговорення актуальних питань та обмін досвідом. 

Зміст програми складається з п’яти взаємопов’язаних тем.  

Кількість годин, що відводиться на засвоєння змісту Програми, складає: 

30 год., з них: 6 год. – лекційні заняття, 14 год. – практична робота, 6 год. – 

самостійна робота, 2 год. – консультації, 2 год. – підсумкові заходи. 

 

 

 

 

 



Навчально-тематичний план 

Назва теми Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самос 

тійна 

робота 

Консуль 

тації 

Оцінювання 

результатів 

Усього 

Тема 1. Особливості 

інноваційної лоу-код 

технології: дистанційна 

діагностика медіакультури в 

умовах пандемії 

2  2   4 

Тема 2. Інноваційна 

технологія динамічного 

інформаційного бюлетеня, 

принципи аналізу даних і 

процедур репрезентативної 

рефлексії 

2  2   4 

Тема 3. Розвивальні модулі: як 

підібрати на основі отриманих 

даних 

2  2   4 

Тема 4. Організація і 

проведення процедур 

діагностичного зрізу 

(практика) 

 10    10 

Тема 5. Аналіз отриманих 

результатів персоналізованого 

динамічного  інформаційного 

бюлетеня (практика) 

 4    4 

Консультації    2  2 

Оцінювання результатів 

навчання 

    2 2 

Усього 6 14 6 2 2 30 

 

Форми організації освітнього процесу, методи і засоби навчання 

Навчання здійснюється за такими формами: лекції, практичні заняття, 

самостійна робота, контрольні заходи. 

Методи навчання 

При викладанні програми використовуються такі методи навчання: 

●  мультимедійна презентація; 

●  дискусійне обговорення проблемних питань. 



● індивідуальна аналітична робота; 

● групова робота; 

●  спільне навчання (робота у великій та малих групах). 

 

Засоби навчання, які використовуються під час навчального процесу: 

дидактичні матеріали, онлайн-платформа ZOOM, гаджети з доступом до 

інтернету; діагностичний інструментарій на інтернет-платформі, діагностичні 

комплексні опитувальники: «Медіа і твоє майбутнє»,  «Медіакультура в часи 

пандемії COVID-19». Модульні тематичні блоки: «Роботи та штучний 

інтелект»; «Професійні уміння майбутнього»; «Патріотизм цифрової доби»; 

«Медіапрактики: що і скільки»; «Підлітки і COVID-19»; «Здоров’я підлітка і 

кіберпростір»; «Ресурси дистанційного навчання».  

 

Система та критерії оцінювання результатів навчання 

Контроль засвоєння навчальної програми відбувається шляхом 

підтвердженого використання цифрової платформи, проходження практичних 

завдань підтверджується відповідними базами даних (внесення закладу в 

систему цифрової платформи, генерація відповідної кількості кодів-паролей, 

проходження ознайомчого тестування, проведення усіх блоків опитування 

здобувачами освіти, генерація персоналізованого динамічного бюлетеня 

закладу освіти) а також створення аргументованої індивідуальної траєкторії 

переліку із запропонованих розвивальних заходів. Система контролю: вхідне 

й вихідне діагностування; підготовка та захист проектів. 

За результатами навчання видається сертифікат про підвищення 

кваліфікації визначеного зразка. 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

«ДІАГНОСТИКА МЕДІАКУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ТЕХНОЛОГІЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ 

РЕФЛЕКСІЇ» 

 

Тема 1. Особливості інноваційної лоу-код технології: дистанційна 

діагностика медіакультури в умовах пандемії 

Поняття медіапсихологічних інновацій, інноваційної лоу-код технології, 

цифрової платформи, репрезентативної рефлексії. Тренди медіаосвіти: 

безпека і медіаграмотність як її ключова складова; медіакультура і здоров’я; 

медіаграмотність і цифрова компетентність, батьки і медіаграмотність. 

Діагностично-розвивальний проєкт «Медіакультура в часи пандемії», 

модульна побудова та індивідуалізована траєкторія. Організаційне і 

інформаційно-комунікаційне цифрове забезпечення.  

Діагностичний інструментарій. Діагностичні комплексні опитувальники 

в рамках окреслених трендів: «Медіа і твоє майбутнє»,  «Медіакультура в часи 

пандемії COVID-19». Модульні тематичні блоки: «Роботи та штучний 

інтелект»; «Професійні уміння майбутнього»; «Патріотизм цифрової доби»; 

«Медіапрактики: що і скільки»; «Підлітки і COVID-19»; «Здоров’я підлітка і 

кіберпростір»; «Ресурси дистанційного навчання». Дорожня карта проєкту. 

 

Тема 2. Інноваційна технологія динамічного інформаційного бюлетеня, 

принципи аналізу даних і процедур репрезентативної рефлексії 

  Ознайомлення із функціями групової рефлексії. Рефлексія взаємодії, 

взаєморозуміння і взаємоузгодження. Роль рефлексії медіапрактик у стратегії 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища.  

Форма динамічного бюлетеня, процедури генерації персоналізованого 

бюлетеня. Принципи аналізу даних за формою динамічного бюлетеня. 



Структура представлення даних як спільного блага для учасників. Підходи до 

аналізу даних з використанням технології динамічного бюлетеня. Специфіка 

аналізу даних у розрізах (стать, вік, регіон). Особливості аналізу 

загальношкільних даних. Забезпечення індивідуального аналізу даних для 

респондентів з урахуванням конфіденційності. Форми порівняльного аналізу 

національних, регіональних та загальношкільних даних. Принципи аналізу 

сильних та слабких показників. Використання даних для формування 

індивідуалізованої розвивальної траєкторії. 

 

Тема 3. Розвивальні модулі: як підібрати на основі отриманих даних 

Принципи вибору розвивальних модулів. Показники для вибору модулів 

за напрямом забезпечення дієвої профілактики деструктивних інформаційних 

впливів, зокрема в умовах інфодемії, зменшення кібервіктимізації 

(профілактика різних форм кібербулінгу). Показники для вибору модулів за 

напрямом розвитку спільної медіатворчості учнів для згуртування групи 

(класу), регуляції групових конфліктів, створення сприятливого середовища 

для розвитку дітей в умовах інклюзивного навчання. Показники для вибору 

модулів за напрямом переосмислення патріотизму і власного світогляду в 

умовах цифрової доби і тривалої війни. Показники для вибору модулів за 

напрямом розвитку саморегуляції інформаційної поведінки школярів, 

розвиток здоров’язбережувальних умінь щодо екранних практик, зокрема в 

умовах дистанційного навчання. Показники для вибору модулів за напрямом 

розвитку критичного мислення школярів, індивідуальної та групової рефлексії 

в дистанційних формах освіти. Показники для вибору модулів за напрямом 

медіапсихологія пандемії і психологічне благополуччя, включаючи аспект 

візуальної вразливості та міфологізації COVID-19.  

 



Тема 4. Організація і проведення процедур діагностичного зрізу 

(практика) 

Проведення діагностичного зрізу. Реєстрація. Генерація індивідуальних 

паролей для пробного тестування та для основних респондентів. Проведення 

тестування за сімома діагностичними модулями. Описи основних процедур і 

технологічних операцій.  

 

Тема 5. Аналіз отриманих результатів персоналізованого динамічного  

інформаційного бюлетеня (практика) 

Ознайомлення з функціями групової рефлексії та їхня демонстрація в 

ході практичного заняття. Проведення демонстрації форми динамічного 

бюлетеня з використанням персонального паролю у розрізі області та у розрізі 

закладу освіти. Тестування учасниками можливості генерації регіонального та 

загальношкільного динамічного бюлетеня. Демонстрація принципів 

порівняльного аналізу національних та загальношкільних даних. Апробація 

аналізу даних на основі згенерованого бюлетеня. Демонстрація принципу 

генерації персонального динамічного бюлетеня для учнів. Обговорення 

представлення учням можливості аналізу персональних результатів та 

можливості самоаналізу у розрізі школи та України. 

 

Орієнтовні питання для обговорення на конференції з обміну досвідом 

роботи: 

 

1. Психологічні проблеми дистанційної освіти та здоров’язбережувальний 

потенціал медіаосвіти. 

2. Здоров’язбережувальне освітнє середовище і роль регулювання 

медіапрактик. 

3. Прогнози технологічного розвитку і необхідні соціальні інновації, 

оцінка готовності до невизначених викликів майбутнього. Функції 

перспективної рефлексії і самовизначення майбутнього. 



4. Роботизація, кіборгізація, загрози і можливості. Який порядок денний 

технологічного майбутнього створюють медіа. 

5. Професійний вибір в кіберпросторі і психологічні основи професійного 

самоздійснення на сучасному ринку праці. 

6. Медіатворчість і збереження здоров’я в часи пандемії. 

7. Патріотизм інформаційної доби – тенденції останніх років. 

Репрезентація суб’єктивних вражень і кількісних показників. 

8. Медіаграмотність, розпізнання фейків і медіапсихологічний зміст 

сучасних медіаосвітніх трендів  

9. Міфологізація ковіду і психологічне благополуччя в умовах 

дистанційної освіти та карантинних обмежень. 

 

Орієнтовна тематика творчих проектів/практичні завдання 

 

Творчий проект для завершення навчальної програми – практичне завдання 

підготовки переліку аргументів у вигляді аналізу показників закладу освіти 

для обґрунтування вибору одного з тематичних розвивальних напрямів, 

включених до індивідуалізованої розвивальної траєкторії закладу освіти. Для 

виконання практичного завдання обирається один (або кілька – за бажанням) 

змістових діагностичних  блоків, представлених на схемах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перша частина «Медіа і твоє майбутнє» 

 

 

Основна частина «Медіакультура в часи пандемії COVID-19» 
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