
Медіаосвіта і процес вивчення 

зарубіжної літератури у школі.      

Креолізований текст на уроках 

світової літератури 

як фактор активізації читацької 
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План 
 1. Особливості цифрової епохи. 

2. Роль медіа у сучасному світі. 
3. Що таке медіаосвіта. Головні завдання  
використання медіаресурсів у навчальному процесі. 
4.  Поняття про медіатекст. Різновиди медіатексту у процесі 
вивчення зарубіжної літератури.  
5. Критичний аналіз медіатекстів як засіб поглибленого 
вивчення творів ЗЛ (види робіт на уроці ЗЛ, спрямовані на 
критичний аналіз медіатексту).  
6. Методичні прийоми створення  власних медіатекстів  під 
час вивчення зарубіжної літератури 
7. Мультимедійна презентація і учительський сайт (блог)  у 
роботі вчителя зарубіжної літератури 
8. Поняття про креолізований текст. Роль та призначення 
креолізованих текстів у процесі вивчення зарубіжної 
літератури 

 



Цифровий стиль життя призвів до того, 
що тепер легко можна переміщувати 
інформацію з одного пристрою на інший і 
переносити з собою. 
                                          Білл Ґейтс,    
засновник компанії "Майкрософт" 



Декілька  приголомшливих   цифр 

-  щохвилинно у   Twitter 
генерується 30 тис. Нових 
повідомлень; 
 

- щохвилинно в Google 
здійснюється 3,6 млн запитів 
користувачів; 
 

-   щохвилинно на  YouTube           
завантажують 100 годин відео; 
- щохвилинно   

відправляється 200 млн. 
електронних листів; 
 

- 

Instagram, що з’явився 
порівняно щодавно, на 
сьогодні має вже 150 
млн. активних 
користувачів,  які щодня  
розміщують більше 50 
млн фотографій. Фото в 
Instagram  отримує 1, 2 
млрд. лайків щодня.  



   Із світу незграбних 

настільних комп’ютерів ми 

перейшли 

в епоху мобільних винаходів, 

де царюють смартфони, 

ноутбуки і планшети. (…) 

Розширення 

функціональності приладів 

швидко перетворює Інтернет 

речей у всеосяжний Інтернет.  
 

       

       

Особливості цифрової епохи 

Марі Хаттар,  
американська 

підприємець у 

галузі ІТ- 
технологій  



 Сучасна шкільна система   
має перестати бути 
системою дублювання 
знань і перетворитися у 
систему  
створення знань. 
 

Джорджс Сименс,  

сучасний  дослідник  в  галузі  

освіти  

Що відбувається з освітою в цифрову епоху?  



Хмарні технології в освіті  





Google Класс - Google Classroom 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjUhdLP-ZrJAhUjvXIKHZA9Cpc&url=https://classroom.google.com/hl%3Dru&usg=AFQjCNGKLzQHBubS112stcyILAdrmiTiJg&sig2=tEyNoMhLFdQx-bcI1YBnvA


Окуляри типу   Google Glass   



Персоналізація навчання  



Гейміфікація навчання  



Інтерактивні підручники 



технологія «перевернутого 
класу» 

 



Традиційне навчання «Перевернутий клас» 

Учитель пояснює новий матеріал у 

класі.  

Учні вдома виконують домашнє 

завдання на закріплення нового 

матеріалу 

Учитель за допомогою електронних  

носіїв пропонує учням вдома 

самостійно засвоїти навчальний 

матеріал. 

Учні вдома самостійно опрацьовують 

теоретичний матеріал, у класі – 

виконують практичну роботу.   

Електронні носії інформації: 
відеолекція учителя; 
навчальне відео; 
предметний блог на тему; 
інформація на сайті (як 

власному учительському, 
так і на іншому); 

мультимедійна презентація.    



Медіаосвіта – особлива галузь  
Існуючі знання не просто передаються 
вчителями чи «відкриваються» учнями  
Це предмет критичного дослідження і

діалогу  
у ході яких нові знання активно  
здобуваються педагогами та учнями  
                                                   Лен Мастерман,  
відомий британський медіапедагог 



Поняття про медіаосвіту. Основні напрями розвитку сучасної медіаосвіти 

медіа – засоби створення, запису, 

копіювання, тиражування, зберігання, 
розповсюдження, сприйняття інформації і 
обміну її між автором і масовою аудиторією 

Медіа бувають візуальні 
(сюди відносять друк, 
фотографію, комп’ютерну 
графіку); аудіювальні  
(звукові) – звукозапис; 
аудіовізуальні – 
кінематограф, телебачення, 
відео, Інтернет телебачення 

    вебсторінки 



Революція книги  
Глиняні таблички-папірус-паперова книга- ЕЛЕКТРОННА КНИГА   



РЕВОЛЮЦІЯ у ЧИТАННІ 
 

• Раніше: 

читаю = 
насолоджуюсь 

 

• Сьогодні:  

читаю = пізнаю себе і  
оточуючий світ 

 прагматичний 
характер 

         читання  

Читання як спосіб соціалізації особистості  



СУЧАСНА ФОРМУЛА 
ЧИТАННЯ 

• ЧИТАЮ = критично сприймаю – 
розмірковую – піддаю сумнівам – 
перевіряю – зіставляю – аналізую – 
даю оцінку =ПІЗНАЮ (пізнаю себе 
та  оточуючий світ) 



 
Як змінюється читання у цифрову епоху? 

 

• Ми зіткнулися з ситуацією, коли потрібно швидко, без зупинки, опрацювати  

великі блоки інформації.  Для цього необхідне поверхневе  читання – сканування 

за ключовими словами, уміння читати по діагоналі,  з’ясувати, чи потрібно мені 

це взагалі читати. Це така система фільтрів, без якої не обійдешься. Інша річ, 

коли ти  (…) повільно читаєш сонети Шекспіра.   (…)  Це різні  процеси, які 

незрозуміло чому називаються одним і тим же словом. 

                                                                      Тетяна Чернігівська, сучасний дослідник  



ЧИТАННЯ –СКАНУВАННЯ 
Аналіз руху очей інтернеткористувачів  



закони для утримання  уваги 

  необхідність 
маркування  інформації; 
  розкриття не більше 

однієї  думки на абзац; 
   виокремлення 

ключових слів і 
роз’яснювальних 
заголовків; 

   використання 
принципу перевернутої 
піраміди.  



синдром дефіціту уваги 
гіперактивність 

Інший читач 
«діти мережевого разуму» 

«візуал» 

не люблять довго концентруватися 

 краще справляються з ситуацією, 
коли постає не одне, а декілька 
завдань 

 легше переключають 
увагу між різними 
візуальними 
об’єктами 

 швидше розпізнають 
потенційне значення 
контенту 



Учитель як PR-менеджер читання 
 



              Медіаосвіта  
– навчальний процес, спрямований на розвитку 
особистості за допомогою і на матеріалі  засобів 
масової комунікації (медіа), з метою формування 
культури спілкування з медіа, творчих 
комунікативних властивостей, критичного 
мислення, набуття умінь повноцінного сприйняття, 
інтерпретації, аналізу і оцінки медіатекстів.  



Головні завдання використання медіаресурсів у навчальному процесі 

Головними завданнями  медіаосвіти є такі: 
 - навчати декодувати медіатексти, давати їм 
власну оцінку; 
 - розвивати самостійність і критичність 
мислення; 
- навчати створювати власні висловлювання  
за допомогою медіатексту 

репрезентативність 

діалогічність 

здійснюється протягом усього життя людини 

спрямоване на 
розвиток критичного 
мислення особистості 

відбувається переважно 
під час колективної 
роботи 

Предметом вивчення медіаосвіти 
є медіатекст 



                            Метою  
 

використання  медіазасобів  
у навчанні має стати подолання  
наслідків «кліпового-інтернетного»  
потоку свідомості і формування  
самостійного критичного мислення 
сучасної особистості, що живе в      
насиченому,  а почасти навіть у     
перенасиченому,  інформаційному світі 



Медіатекст -  висловлювання, 
представлені в будь-якій формі та 
жанрі медіа (газетні та журнальні 
статті, телевізійні передачі, фільми, 
Інтернетсайти, комп’ютерні ігри тощо)  

Медіатекст – це інтегративний 
багаторівневий знак, що об’єднує в єдине 
комунікативне ціле різні семіотичні коди  



Провідними ознаками медіатексту є:  
медійність (використання тексту і різних 

засобах  медіа); 
массовість (розрахованість на велику кількість 

аудиторії (як і під час створення, так і під час 
використання); 

 интегративність (об’єднання в одне 
комунікативне ціле різних семіотичних кодів); 

 відкритість тексту (його «незавершена 
завершеність»).     

  

тексти друкованих джерел радіотексти 

тексти телебачення 

тексти Інтернету 



За семіотичними кодами медіатексти : 

вербальні невербальні вербально-невербальні  
(полікодові, 
креолізовані)  

  За адресатом і адресантом: 
  
         масові     і    приватні    



Критичний аналіз медіатекстів як засіб поглибленого вивчення творів ЗЛ  

Те, що сьогодні 
відволікає читача 
від книги і читання 
(зокрема 
масмедіа), 
необхідно зробити 
помічниками 
вчителя у 
створенні 
мотивації у 
читанні. 

анімаційні фільми 

кінофільми і телевізійні програми 

відеоролики 

малюнки 

графіка 

фотографія 

матеріали Інтернетсайтів 



Анімаційний фільм «Фантастичні летючі книги містера Морріса Лессмора»  
Автори -  Вільям Джойс і Брендон Олденберг 



«Дуддл» (заставка для Google) 



Постер книжкового магазину 
«Anagram» у Празі 



Мотиватор на літературну тему 



Методичні прийоми створення  власних медіатекстів  під час вивчення 
зарубіжної літератури 

 підготовка (електронних, рукописних, 
друкованих)  випусків шкільної газети на 
літературну  тематику 

видання  літературного журналу   чи 
альманаху на тему ролі книги та читання в 
житті людини 

створення мультимедійної 
презентації на тему 

підготовка телевізійної передачі чи 
короткого відеофільму на літературні теми 

написання анотацій на книгу (твір) до 
шкільної газети, альманаху 

підготовка фотографій, малюнків, колажів 
на літературні теми 

малювання афіші літературних подій, 
обкладинки до книжки 

створення рекламних продуктів   на тему 
читання і книги  

підготовка інтерактивних коментарів 
до твору 

створення блогів (інтернет-щоденників) 



Мультимедійна презентація у роботі вчителя зарубіжної 
літератури: вимоги до її створення, переваги і недоліки 

використання 

         ВАДИ  ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

  - неупорядкованість,  
- завантаженість 

надлишковою  
інформацією,  
-  розміщення великих 
фрагментів тексту на 
презентації 

        ПЕРЕВАГИ  ПРЕЗЕНТАЦІЇ  
- зацікавлення творами 
світової літератури ; 
- унаочнення навчального 
матеріалу;  
- розширення знань 
школярів із певної 
навчальної теми 

логічність поданої інформації  

розумна кількість графіки       збалансованість кольорових рішень  



Учительський сайт (блог)  як форма медіаосвіти  
у процесі вивчення зарубіжної літератури 

http://www.isaieva.kiev.ua/ 



Складне текстове утворення, у якому вербальні  та 
невербальні  елементи  утворюють одну візуальну 
структурну цілісність: 
 
• буктрейлер; 
• комікс (манга); 
• мотиватор/демотиватор; 
• постер; 
• буклет (брошура); 
• фотоколаж; 
• логотип; 
• «дуддл»; 
• скрапбукінг; 
• кардмейкінг;  
• інше 

 
 
 
 

Креолізований текст 



 

Комікс до роману «Робінзон Крузо»  
Автор – Роман Гончар 



Комікс до роману Д.Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».  
Автор – американська художниця-ілюстратор Люсі Ніслі (Lucy Knisley) 

 



Манга (японський комікс) до трагедії «Ромео і 
Джульєтта». Ілюстратор – Соня Леонг  



Логотип на літературну тему 



Постер на літературну тему  



Фотоколаж  



Буктрейлер 



Буклет на літературну 
тему 



Кардмейкінг (листівки ручної роботи на тему книги) 



Скрапбукінг (оформлення фотографій, вирізок у 
сторінки чи альбоми) на літературну тему 


