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доцент кафедри філософії освіти та управління
КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук
РЕЗЮМЕ. У матеріалах представлено систематизований огляд наукових досліджень у сфері медіаосвіти, презентованих зарубіжними та
вітчизняними науковими школами. Акцентується увага на точках дотику наукових поглядів науковців у сфері медіапедагогіки, медіадидактики з
іншими, які розглядають питання розвитку критичного мислення особистості. Дискутуються можливості використання зазначених досліджень у
системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема – для вчителів-словесників.
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Основний зміст матеріалу:
 Медіапедагогіка
як
спеціальний
напрям у педагогічній науці.
 Термінологічна
довідка:
медіа,
медіаосвіта,
медіакультура,
медіаграмотність.
 Зарубіжні наукові концепції у сфері
медіаосвіти.
«Нагальна необхідність, виявлена нами –
організація медіаосвіти педагогів, як на
рівні навчання майбутніх педагогів, так і
на рівні підвищення кваліфікації
педагогів» (зі звітів ЮНЕСКО, 2001 р.)

ВИСНОВКИ.
Потреба
у
формуванні
медійної культури педагога має професійні
й суто прагматичні – життєві мотиви. На
наше
переконання,
в
умовах
«постдипломного» навчання педагога це
може стати значущим чинником розвитку
його творчого потенціалу й професійної
мотивації.
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