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ВСТУП 

 

Сьогодні сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти. 

Це обумовлено переорієнтацією суспільства на розвиток людини, формування 

її особистісних якостей. Сама ідея інклюзивної освіти свідчить про такий стан 

суспільства, в основі якого лежить гуманістична аксіологічна парадигма, яка 

здатна толерантно сприймати людей з особливими потребами, визнавати їх 

соціальну суб’єктивність та значущість. У сучасному суспільстві кожному 

незалежно від соціального статусу, стану здоров’я, фізичних, психічних, 

інтелектуальних відхилень забезпечується якісна освіта, задоволення освітніх 

потреб в навчанні і професійній підготовці. Крім того особливого значення 

набуває необхідність створення умов для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в закладах дошкільної освіти з метою їх соціалізації. 

У зв’язку з поширенням медійних загроз у сучасному українському 

суспільстві (маніпуляції свідомістю, фейкові повідомлення, небезпечні 

знайомства, виникнення залежності від нових медіа, провокування агресії, 

жорстокості, насильства тощо) набуває актуальності медіаосвіта, передусім 

для дітей з особливими освітніми потребами, оскільки постійно знижується вік 

дитини, коли вона вперше контактує із засобами масової комунікації. 

Зважаючи на посилений інтерес дітей до цифрових засобів, небезпеку сучасної 

медіатехніки для дитячого розвитку, розпочинати формувати 

медіаграмотність доцільно ще в дошкіллі. Необхідність здійснення ранньої 

медіаосвіти пояснюється тим, що пізніше в підлітків доводиться вже 

змінювати стиль поведінки в медіасередовищі, тобто перевиховувати дитину, 

трансформувати навички медіаграмотної поведінки. Зробити це значно 

складніше, ніж зразу правильно організувати медіаосвітню діяльність. У 

дошкіллі медіаграмотність сприймається не як предмет, а як спосіб життя. 

Запит суспільства на особистість, що володіє культурою використання 

медіапродукції, відображено в нормативно-правових документах, зокрема 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
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Законі України «Про дошкільну освіту», державній цільовій програмі «Про 

національну програму інформатизації», Концепції впровадження медіаосвіти 

на період до 2020 року, Базовому компоненті дошкільної освіти. 

Проблеми формування медіаграмотності дітей та молоді є предметом 

досліджень українських учених (К. Біницької, О. Волошенюк, А. Волошиної, 

А. Єрмоленко, В. Іванова, Т. Іванової, М. Коропатника, Л. Кульчинської, 

К. Левківського, І. Мищишин, О. Мороз, Л. Найдьонової, І. Носаченко, 

Г. Онкович, Л. Оршанського тощо), а також зарубіжних науковців 

(А. Анджеєвської, С. Ауфенангера, Ю. Беднарека, Я. Гайди, А. Лепи, 

С. Мінкінен, Дж. Поттера, Б. Семенецького, Д. Семенецької та ін.). У їхніх 

працях здійснено трактування основних понять; визначено цілі, завдання, 

концепції, функції, напрями, основні чинники генезису медіаосвіти тощо. 

Питання медіаосвіти дітей дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами відображені в дослідженнях українських учених, а саме: 

Н. Ашиток, Н. Гавриш, О. Качури, Р. Кондратенко, О. Кравчишиної, 

К. Крутій, О. Олійник, О. Полєвикової, Ю. Семеняко, О. Соцької, Т. Чашки, 

О. Янкович тощо. 

Розглядаємо саме цей віковий діапазон, оскільки діти у віці 5–6 років 

активно намагаються контактувати з новітньою технікою, не усвідомлюючи її 

загроз. У цей період у дітей розвиваються всі розумові операції, відбувається 

формування пізнавальної активності та стійкого пізнавального інтересу як 

фундаменту майбутньої навчальної мотивації. Тому можна розпочинати 

формувати вміння свідомого, критичного, відповідального сприймання 

інформації. У дітей молодшого дошкільного віку це зробити неможливо, 

оскільки недостатньо розвинуте мислення, воно зводиться до наочно-

образного. 

Незважаючи на те, що в сучасній дошкільній педагогіці спостерігається 

стійкий інтерес до проблем формування медіакультури особистості, аспект 

виховання культури використання медіапродукції у дітей з особливими 

освітніми потребами залишається майже не вивченим. 
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Актуальність проблеми та необхідність усунення виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні умови 

виховання у дітей з особливими освітніми потребами культури 

використання медіапродукції». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови виховання у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції у закладах дошкільної 

освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Шляхом аналізу психолого-педагогічних джерел визначити 

сутність поняття «вихованість у дітей з особливими освітніми потребами 

культури використання медіапродукції». 

2. Схарактеризувати особливості сприйняття дітьми з особливими 

освітніми потребами  сучасної медіапродукції. 

3. Визначити компоненти, критерії та рівні вихованості у дітей з 

особливими освітніми потребами культури використання медіапродукції. 

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов виховання у дітей з особливими освітніми 

потребами  культури використання медіапродукції у закладах дошкільної 

освіти. 

Об’єкт дослідження – виховання у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції у закладах дошкільної 

освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання у дітей з 

особливими освітніми потребами культури використання медіапродукції. 

Для реалізації мети та вирішення завдань дослідження застосовано 

такі методи: теоретичні: аналіз, вивчення психолого-педагогічної літератури – 

для визначення теоретичних основ дослідження; методи порівняння, 

класифікації, систематизації та узагальнення теоретичних й 

експериментальних даних – для визначення критеріїв, показників, рівнів 
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вихованості у дітей з особливими освітніми потребами культури 

використання медіапродукції; емпіричні: спостереження, опитування 

(анкетування, інтерв’ювання), бесіди, метод незакінчених речень, ранжування; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний 

етапи). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 3 м. Умань, Черкаської області, ясел-садків 

комбінованого типу № 27 «Вишенька», № 35 «Світлячок», компенсуючого 

типу № 38 м. Кіровоград. 

Теоретичне значення: уточнено сутність поняття «вихованість у дітей 

з особливими освітніми потребами культури використання медіапродукції»; 

обґрунтовано педагогічні умови виховання у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 

педагогічних умов виховання у дітей з особливими освітніми потребами 

культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково 

– практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (100 позицій), додатків (3 сторінки). 

Повний обсяг роботи становить 95 сторінки, з них основного тексту – 81 

сторінок. Робота містить 4 таблиці. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел з’ясовано стан 

досліджуваної проблеми, актуалізовано поняття, які становлять поняттєво-

категоріальний апарат дослідження; визначено сутність поняття 

«вихованість у дітей з особливими освітніми потребами культури 

використання медіапродукції», яке розглядається як динамічна, особистісна 

характеристика дитини, що визначається зацікавленістю медіапродукцією та 

подальшим усвідомленням провідних мотивів її використання, 

сформованістю початкових знань про масмедіа, готовністю до обговорення 

сприйнятого медіаконтенту та орієнтацією на дотримання правил культурного 

використання медіапродукції. 

Встановлено, що старший дошкільний вік є найбільш сприятливим для 

виховання досліджуваної характеристики особистості завдяки таким 

психологічним особливостям: поступовому переходу від синкретизму думок, 

почуттів до диференційного сприймання дійсності; образності мислення; 

емпатії; високому рівню розумової активності; інтенсивному розвитку 

сенсорно-перцептивних процесів; усвідомленості та довільності пізнавальних 

процесів тощо. 

2. Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу 

схарактеризувати вікові особливості сприйняття дітьми з особливими 

освітніми потребами сучасної медіапродукції, а саме: «кліпове мислення», 

сенситивність сприйняття, наївний реалізм; труднощі в сприйнятті 

просторово-часових і причинно-наслідкових зв’язків явищ реального життя; 

ідентифікація юного глядача з привабливим для нього героєм; труднощі в 

рефлексії; відсутність життєвого і естетичного досвіду. 

3. Для дослідження стану вихованості у дітей з особливими 

освітніми потребами культури використання медіапродукції визначено 

критерії та показники, зокрема: когнітивний (показники: елементарна 

медіаобізнаність; уміння аналізувати та оцінювати медіапродукцію з 

морально-етичної точки зору; обізнаність із правилами використання 
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медіапродукції); емоційно-ціннісний (показники: наявність інтересу до 

медіапродукції та медіазасобів; наявність потреби в споживанні 

медіапродукції; усвідомленість мотиву використання медіапродукції); 

поведінковий (показники: дотримання правил культурного використання 

медіапродукції, довільний контроль; уміння оцінювати дії інших з позиції 

культурного медіаспоживача). Виявлено та схарактеризовано рівні 

вихованості у дітей з особливими освітніми потребами основ культури 

використання медіапродукції: високий, середній, низький. 

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив переважно 

середній та низький рівні вихованості у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції. Це зумовлено 

недосконалістю відповідного змістово-методичного забезпечення, низьким 

рівнем компетентності педагогів та батьків з проблеми виховання у дітей з 

особливими освітніми потребами основ культури використання 

медіапродукції; недостатнім використанням потенціалу предметно-ігрового 

середовища закладів дошкільної освіти.  

4. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання у дітей з особливими освітніми потребами 

культури використання медіапродукції: удосконалення теоретико-методичної 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти щодо виховання культури 

використання медіапродукції у дітей з особливими освітніми потребами; 

педагогізація батьків з питань виховання у дітей культури використання 

медіапродукції; створення предметно-ігрового медіасередовища з метою 

збагачення досвіду дітей щодо використання медіапродукції; збагачення 

змісту освітнього процесу, орієнтоване на виховання у дітей з особливими 

освітніми потребами культури використання медіапродукції. 

Узагальнення показників вихованості у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції ЕГ та КГ після завершення 

формувального етапу експерименту засвідчує позитивну динаміку: кількість 

дітей з високим рівнем вихованості основ культури використання 
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медіапродукції в ЕГ зросла на 16,6 %; тоді як у КГ – на 4,5 %; із середнім – в 

ЕГ збільшилася на 9,8 %, а в КГ – на 3,7 %; низький рівень знизився в обох 

групах (на 26,4 % у ЕГ, тоді як у КГ – на 8,2 %). 

Порівняльний аналіз рівнів вихованості у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції контрольної та 

експериментальної груп до початку експерименту та після його завершення за 

когнітивним, емоційно-ціннісним та поведінковим критеріями свідчить про 

ефективність обгрунтованих педагогічних умов виховання зазначеного 

феномену. Показники успішного виховання у дітей з особливими освітніми 

потребами культури використання медіапродукції виявилися переважно у 

свідомому виборі медіапродукції, стійкому пізнавальному інтересі до 

масмедіа та нових знань з цієї сфери життєдіяльності, спроможності критично 

сприймати та оцінювати медіапродукцію, готовності дотримуватися правил 

культури використання медіапродукції, висловлювати бажання обговорити її 

зміст, здатності довільно регулювати тривалість використання медіапродукції. 

Виховання у дітей з особливими освітніми потребами культури 

використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти є складною і 

багатоаспектною проблемою, тому проведене дослідження не забезпечує 

вичерпного її розв’язання. Подальшого вивчення потребують питання 

організації медіаосвіти в інших вікових групах закладів дошкільної освіти. 


