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ВСТУП
З березня по червень 2016 року тривав конкурс на кращу інноваційно-методичну
розробку з питань медіаграмотності для педагогів навчальних закладів Донецької
області. Конкурс став фіналом проекту «Навчання основам безпеки в сучасному
цифровому та медіапросторі», який за підтримки Посольства США в Україні реалізувала
громадська організація «Донецький прес-клуб».
Протягом жовтня 2015 р. – березня 2016 р. тренери прес-клубу провели 10 фахових
заходів в навчальних закладах Маріуполя, Слов’янська, Покровська та Бахмута. Нові
знання та навички стосовно сучасних медіа, принципів та стандартів діяльності засобів
масової комунікації, а також критичного ставлення до медіапродукту отримали понад
130 педагогів шкіл та вишів регіону.
Конкурс було започатковано задля створення творчого навчально-методичного
доробку, спрямованого на поширення знань щодо питань медіаграмотності серед різних
цільових аудиторій: студентів, школярів та їхніх батьків, працівників освіти та загалом
представників місцевих громад.
На розгляд журі було подано 32 роботи (7 – від вищих навчальних закладів, 25 –
від загальноосвітніх шкіл). У збірнику, що пропонується вашій увазі, надруковано 13
кращих робіт, відібраних експертами.
Головою журі виступила Олена Тараненко, завідувачка кафедри журналістики
Донецького національного університету (Вінниця), к.філ.наук, доцент, член
Національної Спілки журналістів України, тренер з медіаосвіти та медіаграмотності
Internews Network, член науково-методичної комісії з журналістики МОН України та
наглядової ради програми з медіаграмотності Академії Української Преси (АУП). Також
з конкурсними роботами працювали Людмила Гуменюк, директор Центру медіареформ,
медіатренер, магістр політичної комунікації Шеффілдського університету (Велика
Британія) та Сергій Штурхецький, медіатренер, член Комісії з журналістської етики,
науковий співробітник Національного університету «Острозька академія».

засіб модернізації вищої освіти (з досвіду роботи)», авторками якої є Олена Олійник,
Валентина Климова, Дар’я Кабанова та Людмила Кривенко.
Спільний проект вчителів ЗОШ І-ІІІ ступенів №64 м. Маріуполя Вікторії Ємцової та
Сергія Піддубного «Навчально-методичний комплекс «Медіакомпетентність як
інноваційна практика організації навчально-виховного процесу» журі відзначило
як найбільш креативне втілення знань з медіаграмотності в практику навчального
процесу.
Як зазначили експерти на церемонії нагородження, конкурс ставив за мету
стимулювати ідеї педагогів для розробок, які напряму стосуються питань, пов’язаних
саме зі споживанням медіапродукту, протистоянням маніпуляціям у ЗМІ, боротьбі з
пропагандою тощо, тому важливо, що фіналістам конкурсу чудово вдалося закласти
в свої методики принципи критичного мислення, навичку розмежовування фактів і
суджень, практичні вправи з формування аналітичних здібностей учнів в тих шкільних
предметах, які викладаються. Адже це найголовніше — навчити дітей мислити
самостійно, порівнювати, піддавати сумніву інформацію, перевіряти джерела і
створювати власні медіаповідомлення.
Переконані, що досвід професійного обговорення теми медіаграмотності та її
втілення в конкретні методичні розробки, презентовані в цьому збірнику, підуть на
користь працівникам освіти та стануть в пригоді в сучасному навчальному процесі.
Тетяна Строй,
виконавчий директор
ГО «Донецький прес-клуб»

Перші місця посіли групова робота викладачів Слов’янського професійного аграрного
ліцею Наталії Іващенко та Оксани Бойко «Тренінг «Медіаграмотність – ми йдемо
на допомогу» та робота «Квест «Людина і ЗМІ» вчителя ЗОШ І-ІІІ ступенів №9
м.Торецька Ганни Мартишевської.
Другі місця журі присудило роботі «Практичне заняття з медіаграмотності
для учнів 4-го класу», автором якої є вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Лисівка
Красноармійського р-ну Ольга Безрук, та авторам «Квест-проекту «Анна Кареніна»:
вчора, сьогодні, завтра» – вчителям ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 м. Дружківки Олені
Стопкевич та Тетяні Гаденко.
Треті місця отримали «Конспект заняття для учнів 5-го класу «Я – медіаучень!»
вчителя ЗОШ І-ІІ ступенів №6 м. Покровська Вікторії Портянної та «Матеріали для
практичних занять з медіаграмотності», автором яких є вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів
№5 м. Мирнограда Людмила Понцир.
В окремих номінаціях журі вирішило відзначити ще декілька методичних розробок.
Зокрема, за комплексне наукове дослідження та впровадження знань з медіаграмотності
в процес підготовки фахівців вищої школи було нагороджено групу авторів
Красноармійського педучилища за дослідження «Медіаосвітні технології – важливий
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Методична розробка тренінгу
«Медіаграмотність – ми йдемо на допомогу»
Автори: Іващенко Н.В., Бойко О.Я., викладачi ДНЗ «Слов`янський професiйний
аграрний лiцей»

ПЕРЕДМОВА
Сучасний навчальний заклад — це не тільки відкрита, взаємодіюча з багатьма
соціальними інститутами педагогічна система, але й величезний світ соціальних
комунікацій для людей, об`єднаних пошуком знань.
Оскільки інформація вважається сьогодні головним досягненням людства і велика її
частина акумулюється в освітній установі, то, відповідно, однією з функцій навчального
закладу залишається саме інформаційна.
Запропонована методична розробка — це пошук нових підходів до підготовки
користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної
діяльності. Сучасний користувач повинен добре розуміти, наскільки важливо володіти
інформацією, зберегти її, систематизувати і передавати, а найголовніше, критично
оцінювати та відрізняти від пропаганди та маніпулятивної брехні.
Вашій увазі пропонується конспект тренінгу для роботи з різними цільовими
аудиторіями: школярами, студентами, педагогами, батьками тощо. У цій методичній
розробці ви знайдете не тільки дидактичний матеріал, але й корисні поради
фасилітаторові, пам’ятки, посилання та роздаткові матеріали.

Тема: «Медіаграмотність — ми йдемо на допомогу»
Мета: формування поглибленого розуміння ролі інформації в сучасних умовах, значення
засобів мас-медіа та інформаційних технологій в керуванні масовою свідомістю; а
також підготування громадянського суспільства до захисту від маніпуляцій свідомістю
та пропаганди під час інформаційних війн через створення цілісного уявлення про
сутність, місце і роль останньої та розвиток критичного мислення щодо інформації,
навичок для збору та аналізу достовірної інформації.
Очікувані результати
Учасники навчаться:
– протистояти інформаційним атакам та регулювати інформаційні потоки;

Вступне слово тренера. Презентація цілей і завдань тренінгу (2-3 хв.)
1. Знайомство. Гра «Павутиння»
Вся група сидить в колі. Ведучий починає — представляється і розповідає щось про себе. У
нього в руках клубок. Він тримає нитку і кидає клубок наступному учаснику. Після того, як
клубок потрапив до рук всіх учасників, із ниток утворюється павутиння.
Тепер його треба «розмотати» у зворотному порядку. При цьому кожен учасник передає
інформацію, яку він запам`ятав про того учасника, від якого отримав нитку при першому колі.

Поради фасилітаторові
На тренінгах іноді використовують бейджі з написаними на них іменами. Вони,
безумовно, мають сенс у заході, в якому беруть участь 150 осіб, і передбачається, що
їм потрібно спілкуватися один з одним «по справі». Якщо група не дуже велика (до
20-30 чоловік), цілком реально запам`ятати всіх по іменах. На мій погляд, невеликі
групи, в яких використовуються бейджі, багато втрачають. Бейджі «знеособлюють»
контакт, виходить, що, звертаючись до іншого, ми починаємо спілкуватися не з ним,
а з листочком з ім`ям.
2. Ухвалення правил поведінки та очікування від тренінгу. Пропонуємо учасникам
ухвалити правила, які будуть на тренінгу.
– Які правила ви можете запропонувати, щоб нам було комфортно працювати?
Поради фасилітаторові
Правила, що можуть бути рекомендовані:
– вільно висловлюватися;
– зберігати конфіденційність;
– висловлюватися по черзі; не перебивати, або правило піднятої руки;
– слідувати за розкладом програми;
– дотримуватися регламента;
– не піддавати критиці людину, а тільки погляд;
– керуватися правилом «тиша на мобільному» тощо.

– виділяти деякі психологічні аспекти пропаганди і соціальної реклами: переконання,
навіювання, зараження, наслідування і, як наслідок, маніпуляція масовою свідомістю;

Відповіді учасників тренер записує на ватмані, після їх обговорення затверджує правила.

– визначать, які стратегії допомагають застосовувати навички критичного мислення
при роботі з інформацією.

Пояснюємо, що правила поведінки на заняттях задають основу, завдяки якій група
зможе працювати продуктивно, а потреби кожного будуть враховані.

Обладнання: стікери, ватман, роздаткові матеріали (див. Додаток 1, 2), листи для
фліпчарту, клубок ниток, мультимедійний проектор, ролики «Звернення українських студентів», «Звернення росiйських студентiв», ролик Миргородська «Анти-зомбі-ефект»,
ролик із антипропагандою, ролик із новинами України (на вибір можна використовувати
гіперпосилання в тексті методичної розробки).
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I етап. Активізація групи і знайомство (15-20 хв.)

Говоримо, що ухвалені нами правила будуть всі заняття перебувати перед очима
учасників і, в разі потреби, ми будемо до них повертатися.
Якщо на якомусь етапі кому-небудь з учасників здасться, що правила порушені, ви
зможете знову звернутися до них і залагодити ситуацію.
7

3. Дерево очікувань. Роздаємо стікери
Поради фасилітаторові
Щоб не було великих розбіжностей, слід дуже чітко назвати цілі та завдання тренінгу
під час вступної промови.
Заздалегідь малюємо дерево на ватмані. Всі озвучують свої очікування від тренінгу.
Після закінчення тренінгу слід повернутися до «дерева очікування», щоб визначити,
якою мірою вони виправдалися.
II етап. Мотивація (35 хв.)
Перегляд відеоролику «Стоп-фейк»
Уміння критично мислити не вдасться набути за ніч, для цього не досить засвоїти
правила; навички критично мислити потрібно усвідомлено шліфувати і регулярно
застосовувати. Та не лише це — спершу ми повинні позбутися власних старих поганих
звичок некритичного міркування. Тільки після цього можна розвивати у собі звички
здатної критично мислити людини.
Вправа 1. Критичне мислення або критичний аналіз.
Як читати газету? Робота з текстом (10 хв.).
Модератор пропонує індивідуально ознайомитися з виразами із статей газет (роздаткові
матеріали): «Спритні поліціянти затримали чотирьох грабіжників».
Пояснення
Прикметник «спритний» у цьому реченні суб`єктивний. Факт, що чотирьох грабіжників
поліціянти упіймали, нічого про загальну їх спритність не говорить. Можливо, перед
цим від них втекли двадцять інших грабіжників.
Точність інформації
Треба завжди перевіряти, чи логічні факти або припущення, що містяться в інформації.
Вони повинні бути точні і випливати з аргументів, на яких ґрунтуються. Щоб
пересвідчитися, що вони саме такі, їх треба аналізувати і думати, як їх витлумачено.
Приклад
«Усі шведи дуже заможні. В країні немає бідних, лише суцільна розкіш. Там не побачиш жодного
безхатченка. Коли я торік поїхав туди на вихідні, я бачив тільки дорогі авто на вулицях, всюди
була неймовірна чистота й порядок».
У нас є твердження, що всі шведи дуже багаті. Чи правда, що в Швеції не можна побачити бідних
або бездомних людей? Звичайно, ні. Твердження, що автор не зустрів жодного з них, не означає,
що їх немає взагалі. Крім того, за офіційною інформацією Шведського національного комітету
з охорони здоров`я і соціального забезпечення, в країні нараховується 34 тисячі людей, що не
мають свого даху над головою. І чи означає інформація про лише дорогі авто, які бачив автор,
що всі шведи багаті? Ні. А що, коли автор цього твердження зупинився в кварталі, де мешкають
дипломати, і, можливо, то були зовсім не їхні власні машини, а орендовані для службового
користування? Не говорячи вже про відносний рівень заможності — вони можуть бути багаті в
глобальному контексті, але це не означає, що вони багаті.
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Поради фасилітаторові
На цьому етапі вправи необхідно провокувати учасників до відповідей про можливість
діалогу, про готовність прийняти думку іншої людини.
Питання до учасників:
1. Яка мета та цілі цієї інформації? Чому я/вони так думають?
2. Які слова використані?
3. Яке джерело цієї інформації? Як ця інформація дісталася? З яких джерел?
4. Які аргументи використані? Чи застосовувалися якісь маніпулятивні способи при
створенні цієї інформації?
5. Чи не містить вона в собі яких-небудь упереджень або стереотипів?
6. Які наслідки може спричинити ця інформація? Хто цільова група для цієї інформації?
7. Яка думка тих, хто причетний до цієї інформації? Чи містить вона інакші погляди?
Вправа 2. П’ять принципів медіа
Тренер об’єднує учасників у групи, кожна з груп отримує медіаповідомлення для аналізу:
– відеокліп телевізійної реклами
Приклад:«Містер Пропер»;
– відеокліп трейлеру до фільму
Приклад: «Поводир»;
– фотографію з новин/аналітики журналу або газети
Приклад: «Земля обедованная»;
– рекламного оголошення з інтернет-сайту
Приклад: «Планшети»;
– інформаційного оголошення про музейну подію
Приклад: «На традиціях вічності»;
Поради фасилітаторові
1. Попросіть учасників переглянути різні
типи носіїв, з якими люди стикаються щодня.
2. Поясніть: щоб бути критичними споживачами медіаповідомлень, люди повинні добре
розуміти, як і чому повідомляється. Це підготує їх до усвідомленого вибору, коли вони
зіткнуться з медіаповідомленнями.
3. Покажіть п’ять принципів медіа.
4. Коротко обговоріть кожен принцип з
учасниками. Попросіть учасників поділитися
тим, як вони інтерпретують кожен принцип.
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Повідомлення-конструкції. Хтось думає довго і наполегливо про будь-які вироблені
друковані або електронні повідомлення: як воно виглядає, говорить про те, що
воно зробить.
Повідомлення представляють соціальні реалії. Кожне представляє картину світу, що
може відповідати або не відповідати світові, в якому живуть учасники.
Повідомлення мають економічні, соціальні, політичні, історичні та естетичні цілі. Є
основна ціль повідомлення: щоб продати товар, переконати когось, інформувати або
розважати. Багато з них мають більш ніж одну мету.

Перегляд роликів. Завдання після перегляду:
Об`єднатися в 3 групи для порівняльного аналізу роликів. Для виконання завдання
групам надається 5-7 хв.
Поради фасилітаторові
Порядок виконання завдань з використанням методу «робота в малих групах». При
підготуванні завдання для роботи в малих групах продумайте очікувані результати
кожної групи, а також загальний підсумковий результат роботи аудиторії.

Різні люди по-різному реагують. Як кожна людина реагує на оголошення, залежить від
ставлення цієї людини, життєвого досвіду, потреб, знань тощо.

1. Зазвичай, варто повідомити про завдання всю аудиторію до поділу на групи.

Повідомлення мають унікальні форми, мову, символи та інші особливості, які задає тип
повідомлення. Наприклад, історична брошура відрізняється від телевізійної реклами
зубної пасти.

3. Виробіть (або нагадайте) правила роботи в групах.

Зверніть увагу учасників: коли вони розуміють ці принципи, то можуть аналізувати
і оцінювати повідомлення, що скеровуються на них. Вони також можуть створювати
ефективні повідомлення.
Вправа 3. Перегляд першої частини відеокліпу телевізійної реклами Миргородської води.
Завдання учасникам:
1) спробуйте закінчити ролик реклами;
2) попросіть учасників працювати в невеликих групах, декодувати зразки медіа,
які вони отримали, і поділитись своїм аналізом з іншими.
Поради фасилітаторові
Учасники можуть сказати, що оголошення містить зображення, ціну та слоган.
Вони можуть сказати, що у трейлері є сцени з фільму, імена акторів і назва.
ІІІ етап. Репрезентація двох реальностей. Перегляд роликів «Звернення студентів»
(20-25 хв.)
Пропонуємо учасникам переглянути ролики «Звернення студентів» як приклад
репрезентації двох реальностей.
Завдання групі перед переглядом:
1. Зверніть увагу на формат роликів (час, постава кадру, візуальні маркери).
2. Зверніть увагу на основну аргументацію звернень.
3. Чи використовують студенти у своїх зверненнях «мову ворожнечі» або інші види
нетолерантного спілкування?
Поради фасилітаторові
Утримайтесь від коментарів.
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2. Обговоріть з учасниками, чи зрозуміли вони завдання.
4. Повідомте, який час ви даєте для виконання кожного етапу завдання
5. Розділіть учасників на малі групи, роздайте необхідні матеріали, інформацію і
попросіть почати виконання завдання.
6. Рухайтеся від групи до групи і допомагайте учням дотримуватися правил
роботи в групі.
7. Після завершення роботи в групах надайте слово їх представникам для
повідомлення результатів виконання завдання. Заохочуйте використання плакатів,
таблиць, малюнків та інших наочних посібників. Ви самі можете створити
таблицю, для того щоб заносити в неї результати виконання завдання різними групами.
8. Обговоріть підсумки кожної презентації. Запитайте, чим обґрунтоване саме
таке рішення. Чи є у членів групи особливі думки? Що завадило дійти згоди?
Нагадайте, що групи можуть ставити питання одна одній.
Питання до груп:
1. Що спільного в цих роликах?
2. Чим відрізняються?
3. Як би ви визначили головний «меседж» роликів?
4. Виділить основні тези оцінення подій в Україні?
5. Проаналізуйте медіатексти на наявнiсь «мови ворожнечі» або не толерантного звернення.
Питання після презентацій робіт груп:
1. Чи можливий діалог між студентами України та Росії?
2. Відстоюючи свою реальність, ми відстоюємо свої інтереси чи чужі?
3. Хто і як створює реальність, в якій ми живемо?
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4. Чи можна назвати авторів роликів маніпуляторами масовою свідомістю?
5. Чи можна назвати студентів жертвами маніпуляцій і пропаганди в інформаційній
війні? Відповідь обґрунтуйте.
6. Як, на вашу думку, працює пропаганда? Чи притаманні технології пропаганди і
маніпуляцій сучасним мас-медіа?
Вправа 4. Основні техніки «промивання мізків».
Поради фасилітаторові
Використовувати, якщо немає попереднього навчання
Міні-лекція (15-20 хв.)
У світі не знайдеться людини, яка хоча б одного разу не стала жертвою маніпулювання.
Хоч би якими розумними й освіченими ми себе вважали, кожен згадає, як не раз, не
два і навіть не десять він піддався на вмовляння шахрая, гадалки або екстрасенса,
повірив рекламі, політичній пропаганді. І добре, якщо можна взяти й просто забути
неприємний епізод, але іноді він досить серйозно впливає на наше життя. А для того,
щоб протистояти цьому, спробуємо розібратися, як діє механізм «промивання мізків».
Перегляд відеоролику «Як відрізнити інформацію».
При маніпулюванні масовою свідомістю фізичних методів не застосовують, але в хід
йде психологічний «трискладовий» механізм:
1) відімкнути раціо (знизити критичність мислення);
2) викликати страх (створити загрозу);
3) підчепити людину на гачок рятувальника (запропонувати вихід).
Вперше термін «brainwashing» вжив у своїй сенсаційній статті, опублікованій в 1950 році
в «Miami News», журналіст (і співробітник відділу пропаганди ЦРУ) Едвард Хантер. Він
буквально переклав на англійську китайський вислів «сі-НАО» — «промивати мізки»:
так говорили про методи примусового переконання, якими у китайців, вихованих ще в
дореволюційну епоху, викорінювали «феодальний» склад мислення.
1. Відімкнути раціо.
Зазвичай людина досить критично сприймає отримувану інформацію. Люди інстинктивно
чинять опір новому, нічого не приймають на віру. Ми прискіпливо розглядаємо черевики,
які збираємося купити, нюхаємо їжу, перш ніж покласти її в рот, з підозрою ставимося до
новин: «Та нічого такого не буває». Але при зомбуванні наше раціо вже не працює, і ми
готові повірити у що завгодно. Чому? Нашого реалістично налаштованого «дорослого»
перетворюють на «перелякану дитину». У нас «відмикають» критичність і всі інші засоби
психологічного захисту особистості. І ми починаємо оперувати образами та «фактами»
штучно створеної і нав`язаної нам соціальної міфології. Як казав Козьма Прутков, «многие
люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе».
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2. Викликати страх.
Як перетворити дорослу раціональну людину в довірливу дитину? Створивши загрозу
її базовим потребам. Найжорсткіший приклад — промивання мізків американським
полоненим у корейських таборах або людям, що потрапили до сект. Спочатку людину
ізолюють від звичного оточення і альтернативних джерел інформації, щоб колишні
настанови і переконання не підкріплювалися ззовні і жертва потрапила в повну
залежність від нових господарів.
Далі настає черга життєво важливих для кожної людини потреб: її позбавляють їжі,
сну, елементарних зручностей. Досить швидко вона стає безпорадною і безпомічною:
якщо не задовольняються базові потреби, цінності та переконання відходять на другий
план. Коли «об`єкт» повністю, фізично й духовно, виснажений, «господарі» починають
вселяти йому нові «істини». За хорошу поведінку — відмову від колишніх поглядів
— потроху видають їжу, дозволяють спати, поліпшують умови. Поступово людина
приймає нову систему цінностей і погоджується співпрацювати.
Головне — будь-яким способом змусити нас боятися. Чого завгодно: безсоння, голоду,
фашизму, загрози дітям. Страх цей абсолютно ірраціональний, але залякані люди підуть
на все, навіть на те, що їм не вигідно. Наприклад, досить просто вимовити заклинання
«міжнародний тероризм» — і ми вже не протестуємо, коли в аеропорту нас обшукують,
змушують роззуватися і вивертати кишені.
Маніпуляція свідомістю припускає гру на почуттях, звернення до підсвідомості, страхів
і забобонів, а вони є в кожного з нас. Як зброю використовують національні стереотипи,
міфи. У кожного народу є щось, на що можна натиснути, за що зачепити. Кожен народ
чогось боїться. Росіяни, наприклад, — фашистів. За цим словом — мільйони загиблих,
ненависть до ворогів, які «спалили рідну хату, згубили всю родину», щось дуже страшне.
І контекст уже не має значення. Цей ключик відмикає двері підсвідомого, актуалізує
страхи, тисне на наші больові точки. Особливо це діє на людей з розвиненішою правою
півкулею: це більшість жінок, малоосвічені чоловіки, діти.
Б`ють у ціль і «мертві слова», різні залежно від випадку. У пропаганді це «фашисти»,
«бомбування», «хунта». У рекламі — «безсоння», «біль», «спрага». У гадалки інший
набір: «змова на смерть», «вінець безшлюбності», «родове прокляття». Людину немов
заганяють у вузький простір, в якому немає місця аргументації, де в хід ідуть ярлики,
інфантильні звороти, де дійсність пояснюють простими «дитячими» формулами.
«Мертві слова» не розраховані на критичне сприйняття. Вони повинні запустити певну
емоційну реакцію: страх, відчуття загрози.
Не треба думати, що в одній країні таке можливо, а в іншій ні. Звичайно, десь люди
загалом «доросліші», вони раціональніше, краще розуміють свої права. А десь
інфантильніші, піддаються впливові, живуть емоціями, мають «дитячу» свідомість.
Наш народ більшою мірою належить до «дитячого» типу. До того ж, ми багаторазово
«поранена» нація, в якої безліч реальних страхів: голод, репресії, революції, війни.
3. Ввести гачок рятувальника.
Людину налякали, позбавили самовладання і здатності критично мислити. І ось, коли
вона вже відчуває себе жертвою і шукає порятунку, з`являється «рятівник». І людина
готова виконувати будь-які його накази.
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Ця техніка непогано розроблена у «ворожок». Їхні жертви віддають їм усе добровільно.
«Як же так? Мені не погрожували ножем чи пістолетом», — заднім числом дивувалися
розумні люди. Фокус простий. Спочатку «ворожка» привертає до себе жертву. Потім
раптом «помічає» «порчу», «вінець безшлюбності», «пристріт і страшну хворобу».
Будь-хто злякається, а в стані афекту ми легко піддаємося навіюванню. У цей момент
«ворожка» швидко перетворюється на «рятівницю»: «Твоєму горю зарадити нескладно.
Позолоти ручку». І далі вона може робити з людиною все, що захоче.

Робота в групах. Питання до груп:
1. Чи використані маніпулятивні способи і «виверти» в цьому
новинному фрагменті?
2. Чи можете ви їх перерахувати? Назвати?
3. В інтересах кого інформацію подано саме в такій формі?
4. До якого висновку дійшла ваша група?

Зіткнувшись з труднощами, ми шукаємо простих відповідей і прагнемо виправити
ситуацію простими діями, в тому числі абсолютно необґрунтованими. У рекламі
«порятунок» теж завжди пропонують через псевдологіку, вибудовування причиннонаслідкового зв`язку між явищами, що не мають нічого спільного: питимеш цю каву
— станеш багатим, жуватимеш цю жуйку — сподобаєшся дівчатам, пратимеш цим
порошком — і чоловік ніколи не піде до іншої.

5. Як легко чи складно вам було виділяти способи маніпуляцій і пропаганди?

Пропаганда «працює» так само. Нас лякають тим, від чого нам по-справжньому
страшно: війнами, фашизмом, хунтою, вбитими, пораненими. І на тлі всього цього
кошмару показують — ось він, шлях спасіння: наприклад, створити сильну державу,
що захистить, якої всі інші бояться.

10. Чи є сенс витрачати час, обмежувати рухову діяльність, втомлювати зір,

Людей в масі легше обдурити, ніж кожного окремо. Люди, спілкуючись, впливають
одне на одного, заражають одне одного своїми емоціями. Особливо заразлива паніка...

тистояти пропаганді?

Саме тому вплив на одну людину вимагає особливого професіоналізму, а в масах
зараження відбувається миттєво — важко встояти, коли всі навколо поводяться певним
чином. Ефект натовпу спрацьовує, навіть якщо кожен сидить перед своїм окремим
телевізором.
Як не парадоксально, але ті ж методи застосовують у рекламі. Звичайно, нас не
позбавляють їжі, води або сну, але занурюють в уявний світ голоду, спраги, нестачі
найнеобхіднішого — що талановитіша реклама, то правдивіші образи людей,
змучених недосипом, сексуальною незадоволеністю, голодом, спрагою, то швидше ми
перетворюємося на «перелякану дитину» та підкорюємося владі того, хто позбавить
нас від мук за допомогою, наприклад, картопляних чіпсів, жувальної гумки з новим
смаком, газованої води.
В основі будь-яких технологій керування поведінкою лежать способи маніпуляції
за допомогою реклами. Сучасну людину всюди супроводжує реклама: рекламні
повідомлення в пресі, сторінки в журналах, оголошення на радіо, відеоролики на
телебаченні, друковані постери в міському транспорті, білборди, банери на вулицях міст
тощо. Так реклама готує нас до перетворення в слухняне «стадо», для якого неважко
підготувати пропагандистський коктейль.
Вправа 5. «Громадянська експертиза новинного медіатексту». Робота в групах (20 хв.)
Учасники об`єднуються в 4 групи (використовуються правила групової роботи). Кожна
група отримує роздатковий матеріал з описом способів маніпуляцій у мас-медіа,
матеріали не збігаються. Учасникам пропонується, використовуючи інформацію про
технології маніпуляцій і пропаганди, оцінити якість медійного продукту в Україні.
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6. Чи може існувати інформація без пропаганди?
7. Чи потрібні обмеження при роботі з інформацією?
8. Чи корисні для людини обмеження інформації? А її надлишок?
9. Чи вся медіаінформація, зокрема візуальна, корисна, достовірна, моральна?
ризикувати дістати «неприємний контакт» з психологічно негативними візу
альними образами, переглядаючи все підряд, щоб відшукати «щось» для себе?
11. Як захистити себе від пропаганди? Які навички допомагають людині про
Поради фасилітаторові:
Із запропонованих питань обов`язкові №1, 2, 3, 4, 5, 11. Решта мають рекомендаційний
характер і можуть бути замінені, виходячи з особливостей групи.
ІV етап. Підведення підсумків тренінгу (7-10 хв.)
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ДОДАТКИ
Додаток 1. Способи і засоби маніпулювання
Опустити частину інформації або спотворити її, узагальнити до невпізнання; «приклеїти
ярлик»; полестити, викликати жалість або, навпаки, почуття провини; повністю придушити або
підлаштуватися.
До хитрощів маніпулятора можна віднести гумор, жарти, якщо їх застосовують з метою збентежити
партнера, позбавити його впевненості, принизити його і підкреслити свою перевагу. За допомогою
невербальних засобів можна приховати правду і дати помилкову інформацію. Люди, які за родом
своїх занять звикають брехати (політики, актори, телевізійні ведучі), повинні дуже добре знати
невербальну мову, щоб її засобами «говорити» явну брехню. Домагаються вони цього двома
шляхами: по-перше, використовуючи так звані правильні жести (вони стежать за тим, щоб жести
збігалися зі словами), а по-друге, виключаючи більшість жестів, тобто не роблячи ані позитивних,
ані негативних жестів, що є дуже складним завданням (контролювати себе важче, ніж інших).
Іншими словами, щоб брехати успішно, потрібно навчитися дуже добре володіти своїм тілом, або
«заховати» його (щоб воно не видавало), вивести його з поля зору співрозмовника.

демократії, будь-яке втручання у журналістику з боку громадських владних структур повинно:
– бути необхідним у демократичному суспільстві та відповідати його суттєвим соціальним
потребам;
– бути затверджене законом і мати ясне та чітке формулювання;
– мати вузьку інтерпретацію (тлумачення);
– бути пропорційним до тієї мети, яка ставиться.
Принцип 5
Перевага (підтримка) з боку владних структур і, відповідно, тих, хто зайнятий у сфері
журналістики, має бути надана:
– високоякісним системам професіональної підготовки журналістів;
– діалогу між журналістами, редакторами, видавцям, власниками електронних і друкованих
засобів інформації та владними структурами, що відповідають за політику ЗМІ на урядовому
чи міжурядовому рівнях;

Природно, що важче брехати, перебуваючи повністю у полі зору співрозмовника, і легше брехати,
наприклад, сидячи за столом (тіло частково приховано), а найбільш вірний спосіб брехні — брехня
по телефону, коли з невербальних засобів задіяна тільки інтонація, а всі сили направлені на її контроль.

– створенню таких умов, які б захищали журналістів (вітчизняних та зарубіжних) в
екстремальних ситуаціях при виконанні небезпечних завдань, використовуючи для цього
такий спосіб, як двосторонні та багатосторонні угоди;

Додаток 2. Принципи медіа

– структурі власності різних підприємств у галузі ЗМІ;

Принцип 1

– відносинам із третіми сторонами, що мають вплив на незалежність редакцій ЗМІ.

– прозорості щодо діяльності;

Існування та розвиток справжньої демократії неможливі без існування та зміцнення вільної,
незалежної, плюралістичної та відповідальної журналістики. Ця роль вимагає від журналістики
діяти таким чином:
– інформувати про діяльність громадських владних структур, а також приватного сектору,
надаючи таким чином можливість людям формувати власну думку;
– дозволяти як окремим людям, так і групам людей висловлювати свої думки з тим, щоб про
ці думки знали громадські та приватні владні структури та суспільство в цілому;
– постійно і критично аналізувати діяльність різних владних структур.
Принцип 2
Журналістика спирається у своїй діяльності в різних електронних та друкованих засобах
інформації на фундаментальне право на свободу слова, гарантоване ст. 10 Європейської
конвенції про права людини.
Принцип 3
Для того, щоб журналістика реально сприяла демократичному розвитку суспільства, їй
необхідно мати:
– необмежені можливості для оволодіння професією журналіста;
– повну незалежність редакцій від політичної влади і тиску з боку груп, що мають особисті
інтереси, або з боку громадських органів;
– доступ до отримання чесної та неупередженої інформації від громадських владних структур
для забезпечення відкритої інформаційної політики;
– захист права журналістів на утаємничення джерела інформації.
Принцип 4
Маючи на увазі фундаментальну роль журналістської свободи слова у суспільстві справжньої
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Квест «Людина і ЗМІ»

Для визначення маршруту подорожі команди отримують картки з ребусами, в яких
зашифровані назви наступних станцій.

Автор: Мартишевська Г. В., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, м.Торецьк

1 команда

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
В останні роки Україна та події, що в ній відбуваються, стали центральними темами
в провідних мас-медіа різних країн. У цьому потоці інформації та новин також можна
побачити маніпуляції, пропаганду і неправдиву інформацію (фейки), які часом буває
досить важко розпізнати без основних навичок і знань з медіаграмотності. Тільки через
знання і досвід з медіаграмотності громадяни зможуть стати стійкішими до неправдивої
інформації, протистояти різним маніпуляціям і бути сильнішими в умовах теперішньої
інформаційної війни.

АО

Р

(Головоломка)

2 команда

Тема: «Людина i ЗМI»
Мета: дати базові знання у сфері медіа, ознайомити з розповсюдженими видами
маніпуляцій і пропаганди, а також надати базові інструменти перевірки інформації та
критичного мислення. Головним завданням стало не тільки надання інформації про
те, як користуватися ЗМІ (що читати чи дивитися), а навчити не підпадати під вплив
пропаганди, допомогти не стати жертвами маніпуляцій, які ведуть до паніки, ненависті
і різних страхів.
Примiтка: квест проводиться між двома командами по 5 гравців (8-9 класи). Задіяні
помічники з учнів та глядачів. Ведучий — учитель.
Обладнання: комп’ютер, головоломки, чорна скринька, рибки з номерами питань,
картки із завданнями, плакати з назвами станцій, таблиця підведення підсумків.

Хід роботи
Ведучий. Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож країною Засобів Масової Інформації
(ЗМІ). Займайте свої місця у нашому потязі, будьте уважними та правильно
відповідайте на всі питання.
Розпочинаємо гру. Наша мандрівка буде проходити через 5 станцій-конкурсів. За
результатами цих конкурсів буде виявлена команда-переможець. Кожне завдання
оцінюється в 5 балів. Для підведення підсумків кожного конкурсу ми оберемо помічників
(на кожну станцію 1 людину).Займайте свої місця і вперед до перемоги!

Станція «Знайомство»
На цій станції відбувається розподіл на команди за допомогою чорної скриньки. Кожен
учень дістає з неї червону або зелену картку. Сформована команда обирає капітана,
вигадує назву та девіз (для виконання цього завдання відводиться 5 хв.). Виставляються
оцінки, видаються маршрутні листи.
Назва станцiї

Кiлькiсть балiв

Сума

(Хмарка)

Станція «Головоломки»
Команда отримує частини пазлу, які треба правильно скласти, щоб знайти відповідь на
питання: «Що значить бути мадіаграмотним?» (для виконання завдання дається 5 хв.)

Медіаграмотна людина вміє:
● шукати інформацію;
● просіювати інформацію;
● знаходити те, що на вагу золота;
● сприймати всю інформацію як правдиву;
● конструювати власний медіапродукт з потрібним «меседжем».
Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів.
Для того, щоб перейти на наступну станцію, треба дати відповідь на запитання:

1 команда
Сервер або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користувачами
через Інтернет, називаються…
(Хмара)

2 команда
Для того, щоб перейти на наступну станцію треба розшифрувати напис:

20
П
18

7
Е

21
Р

7
Е

17
М

19
О

4
Г

1
А

(Перемога)
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Станція «Хмаринка»

Станція «Дослідники»

Командам пропонується розподілити за хмаринками мас-медіа, які розмістилися на
крапельках: відео, інтеРнет, газетИ, ТБ, Ай-поди, мобіЛЬні телефони, чаСописи, філЬми, Книги, рАдіо (для виконання завдання дається 5 хв.)

Завданням цієї станції є опрацювання добірки статей з різних тем за планом:
1. З’ясувати: чи це факт, чи судження.
2. Перевірити джерела даної інформації.
3. Порівняти різні джерела інформації.

ТРАДИЦIЙНI
МАС-МЕДIА

4. Перевірити репутацію джерела інформації.

НОВI
МЕДIА

5. Дізнатися про автора джерела інформації.
Після завершення роботи — колективне обговорення. При цьому головне, щоб дитина відчула, як та чи інша інформація стосується її особисто, її родини, міста, країни, всього світу.
Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів.
Для того, щоб дізнатися наступну станцію, потрібно розв’язати загадку:
В чарівній коробочці
Є екран і кнопочки.
Про новини сповіщає,
Цілий день нас розважає.

Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів.

(Телевізор)

Дізнатися назву наступної станції вам допоможуть видiленi букви.

Станція «Телебачення»

Станція «Рибальська»
Запрошується від кожної команди по 1 рибалці. З океану потрібно виловити по 5 рибок.
На кожній рибці зазначений номер — це питання, на яке команди мають дати відповідь.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Дітям пропонується встановити відповідність і дізнатися — ЩО КОМУ належить?
(Для виконання завдання дається 5 хв.)
1) Ігор Коломойський

а) ТРК Україна

2) Дмитро Фірташ

б) 5 Канал

3) Рінат Ахметов

в) Перший

4) Петро Порошенко

г) ICTV

2. Форма комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та інших
відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи
громадської позиції, називається…(Пропаганда)

5) Держава

д) Інтер

6) Віктор Пінчук

є) 1+1

3. Фальшива або підроблена інформація називається…(Фейк)

1+1 — Ігор Коломойський
Інтер — Дмитро Фірташ
ТРК Україна — Рінат Ахметов
5 канал — Петро Порошенко
Перший — Держава
ICTV — Віктор Пінчук

Питання:
1. Знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки
певних відомостей, — це… (Інформація)

4. Контроль держави, організації чи групи людей над публічним виявом думок і
творчості індивіда називається…(Цензура)
5. Що доводить правдивість інформації? (Факт)
Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів.

Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів

Для того, щоб перейти на наступну
станцію, треба розшифрувати ребус:

2 команда
Для того, щоб перейти на наступну станцію, треба розшифрувати наступний напис:
(Дослідники)
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Практичне заняття для учнiв 4-го классу

1 команда
Для того, щоб перейти на наступну станцію, треба розшифрувати напис:

20
П

7
Е

21
Р

7
Е

17
М

19
О

4
Г

1
А

Станція «Перемога»
Збираються дві команди для підведення підсумків та узагальнення знань.
Командам пропонується визначити якісні джерела інформації (видається ватман та
маркери).
Якісні джерела інформації:
● прес-релізи та повідомлення прес-служб;

«Історія створення і розвитку медіа»
Автор: Безрук О. П., вчитель початкових класів Лисівської ЗОШ І-ІІІ ст. Красноармійського р-ну
Тема. Історія створення і розвитку медіа
Мета:
– засвоїти поняття медіа;
– ознайомити з історією створення і розвитку засобів медіа;
– вчити аналізувати факти, робити висновки;
– розширювати світогляд учнів;
– виховувати інтерес до творчої роботи.

● експерти;

Обладнання: на дошці намальовано сходинки, до яких прикріплено малюнки: малюнкове письмо, перші книги, перша бібліотека, перша газета, перша фотографія, перше радіо, перший телевізор і перший комп’ютер. Відповідно до кожного малюнка написано назву. Плакати «Виникнення писемності», «Як з’явилася книжка». Фотографії
винахідників. Картки.

● поінформовані особи;

Хід заняття

● інші медіа та інформаційні агенції;
● офіційні документи;
● органи державної влади;

● інсайдери.
Висновок: будь-яку інформацію слід перевіряти з декількох джерел!
Відповідальний за станцію виставляє кількість зароблених балів.
Вчитель. Ось і завершується наша цікава подорож. Наші помічники підрахують
набрані вами бали, і ми дізнаємося ім’я переможця нашого квесту.

І. Організація класу.
ІІ. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу.
Вступне слово вчителя.
– Із давніх-давен люди намагалися передати свої знання, досвід різними засобами.
Так уперше виникла інформація. Як її повідомляли на різних історичних етапах
розвитку нашої цивілізації, ми з’ясуємо на уроці.
ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
– Діти, пропоную вам вирушити в уявну мандрівку по історичних сходинках виникнення і розвитку медіа. (На дошці намальовано сходинки, до яких прикріплено малюнки:
малюнкове письмо, перші книги, перша бібліотека, перша газета, перша фотографія,
перше радіо, перший телевізор і перший комп’ютер).
– А хто знає, що означає слово «медіа»? (Відповіді учнів) Учитель відкриває запис
на дошці: «Медіа (з грецької — посередник) — це засоби, через які опосередковано
відбувається спілкування між людьми».
– Наша уявна мандрівка відбудеться історичними сходинками розвитку медіа.
І з кожною сходинкою ми будемо підніматися «вище» в своїй обізнаності, знаннях.
ІV. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу.
1. Гра «Передай повідомлення».
– Будь-яка інформація передається за допомогою повідомлення. Пропоную вам гру
«Передай повідомлення».
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Три учня з класу виходять за двері і чекають, поки їх не покличуть. А ті учні, які залишилися в класі, повинні уважно слухати і спостерігати. Учитель робить повідомлення для
класу, а учні уважно слухають: «У Сашка в четвер день народження. Йому виповнюється
10 років. Софійка хоче його привітати. Вона вирішує придбати у книжковому магазині
для нього цікаву енциклопедію про динозаврів. Але у неї розболілося горло. Дівчинка
просить свою подругу Галинку сходити і купити енциклопедію. Галинка погоджується,
бо книжковий магазин поруч із продуктовим, у якому їй потрібно купити молока, хліба
та гречаної крупи. Тим паче, їй це буде зручно зробити по дорозі додому, коли вона повертатиметься з гуртка «Флористика та дизайн», який відвідує вже третій рік поспіль».
Далі запрошується перший учасник, що був за дверима. Один з учнів, що був у класі,
передає йому все, що запам’ятав. Потім перший учасник передає інформацію, яку
запам’ятав, другому, а другий — третьому. Третій учасник все, що почув і запам’ятав,
розказує класу.
– Порівняйте інформацію, яку я вам повідомила і яку ви почули від учня. Що відбулося?
– Чому частина інформації втратилась, доповнилась новою?
– Чи повинні ми перевіряти інформацію, яку отримуємо в сьогоденні?
– Чи можемо ми довіряти тільки одному носієві інформації?
Висновок: будь-яку інформацію необхідно перевіряти.

Потім почали використовувати папірус. Папірус — це рослина, що росте на берегах Нілу.
Писати на папірусних сувоях було зручно, але з часом сувої ламалися і розпадалися.
Деякі народи писали на воскових дощечках. Вберегти такі дощечки було важко. Їх легко
нищили сонце і вогонь.
В Україні писали на корі берези (берест, берестяні грамоти). Пізніше книги писали на
спеціально вичинених шкірах тварин, що називалися пергаментом. Але цей матеріал
дуже дорого коштував.
Папір, подібний до того, на якому пишемо ми, винайшов китаєць Чай Лунь. Перші паперові
книги в Україні писалися в монастирях. Їх потрібно було часто переписувати. Тому і виникла
потреба друкувати книжки. Першим надрукував книжку Іван Федоров у 1574 році.
(На дошці вивішується плакат «Як з’явилася книжка» з ілюстраціями і написами:
глиняні таблички → папірус → воскові дощечки → берестяні грамоти → пергамент →
папір → друкована книжка. Ілюстрація із зображенням Івана Федорова)
Учень 3. З незабутніх часів з’явилися бібліотеки. Слово «бібліотека» — грецького
походження, а перекладається так: «бібліо» — книга, «тека» — зберігання, тобто
місце для зберігання книг. Перші бібліотеки з’явилися в Давній Греції — Афіни, Фіви,
Пергам. Найдавніша бібліотека у світі — Олександрійська.

– При усному способі передачі інформації — вона спотворюється, є багато неточностей,
втрачаються деякі факти, бо не все запам’ятовується. Тому люди винайшли свiй спосіб
збереження інформації. Це писемність.

За часів Ярослава Мудрого у Києві при Софійському соборі була заснована перша у
Київській Русі бібліотека. На жаль, ми не знаємо, які саме книги були в бібліотеці Ярослава, не знаємо й того, яка доля спіткала це старовинне книгосховище. Після захоплення Києва Ханом Батиєм у 1240 році доля їх невідома.

– Цей матеріал деякі учні класу опрацьовували самостійно. Вони повідомлять нам про
виникнення писемності, книги та створення перших бібліотек. Так ми з вами пройдемо
перші три сходинки.

Зараз в Україні діє понад 60500 різних бібліотек. Найбільша з них — це Державна Історична бібліотека України. Сучасна бібліотека збирає не тільки твори друку, а також
аудіо- і відеокасети, компакт-диски, комп’ютерні програми, бази даних.

2. Сходинки: писемність, книга, бібліотека.
Учень 1. Перша спроба передачі інформації відбулася за допомогою предметів. Люди
передавали та показували один одному предмети, які мали певний зміст. Розумів їх той,
хто знав, який зміст вкладено у предмет. Так на зміну предметному письму прийшло
малюнкове. Інакше його ще називають піктографією (піктограма — складний малюнок
чи серія малюнків). З часом люди замінили складні малюнки знаками. Такі письмена
виникли в Єгипті, називалися вони ієрогліфами.
Фінікійці винайшли алфавітне письмо. Справу фінікійців підхопили греки: їх алфавіт став
дуже популярним. На основі грецького алфавіту великі просвітителі Кирило та Мефодій
створили нову абетку — кирилицю. Сучасний алфавіт — це видозмінена кирилиця.
(На дошці вивішується плакат «Виникнення писемності» з ілюстраціями і написами:
предметне письмо → малюнкове (піктографія) → ієрогліфи Єгипту → алфавітне (фінікійців та греків) → кирилиця (Кирила та Мефодія) → сучасний алфавіт. Ілюстрація із зображенням Кирила та Мефодія)
Учень 2. Спочатку люди писали на глиняних плитках. У деяких країнах зберігаються вцілілі «глиняні» бібліотеки. Але глиняні таблички були важкі і часто розбивалися.
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(Учитель прикріплює написи «писемність», «книжка», «бібліотека» на сходинки, які
намальовані на дошці, навпроти відповідних малюнків. Далі прикріплює написи відповідно вивченого матеріалу)
3. Сходинка: газета.
– Ми з вами пройшли уже три сходинки нашої мандрівки, і, щоб подолати четверту і
дізнатися, про що будемо говорити далі, пропоную відгадати загадку:
Білий голуб в хату прилетів,
Паперовими крилами зашелестів,
Із усього світу всі новини
Розказати зумів за півгодини.
(Газета)
– Правильно, це газета. Першими згадками про газети вважають новинні повідомлення, які розповсюджувалися в Стародавньому Римі. Такі повідомлення переписувалися від руки і вивішувалися на площах. А ось першою друкованою газетою
став «Столичний вісник», який виходив у Китаї у VІІІ ст. В ньому друкували укази
імператора і найважливіші події.
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Європейська справжня газета з’явилася у 1609 році в Німеччині. У ній були новини з
різних міст Європи.
Раніше всі ілюстрації, які були в газетах, малювалися художниками. Художники малювали портрети, ілюстрували різні події.
– А як ілюструють газети у наш час? (Відповіді учнів)
– Сьогодні новини представляють у фотографіях, фоторепортажах. І щоб подолати
наступну сходинку, необхідно виконати вправу «Система позначок».
4. Сходинка: фотографія.
Учні виконують вправу «Система позначок». Діти читають текст на картках і роблять
позначки в тексті ( «+» – я це знав; «—» – я це не знав; «!» – мене це здивувало).
Потім йде обговорення.
Картка.
У кого немає фотоапарата? Здається, ця техніка є у всіх. Як же ми любимо фотографувати тварин, пейзажі, чудові рослини і, звичайно, себе «любих». А кому ми повинні
віддячити за цю іграшку? Хто був той геній, що зробив такий прилад.
А винахідників було декілька. У 1822 році француз Жозеф Ньєпс сфотографував вид з
вікна на пластинку, покриту тонким шаром асфальту. А останній камінчик у створення винаходу поклав англієць Вільям Тальбот у 1840 році — використав папір, просочений сріблом. Це був перший негатив.
Потім з’явилася фотоплівка і фотоапарат. Спочатку фотографії були чорно-білими,
а згодом стали кольорові. І це не останні досягнення у мистецтві фотографії.
Цей винахід дав людям візуальне сприйняття світу. На світлинах залишаються моменти нашого життя, це збереження пам’яті минулого. Ми не можемо уявити сучасні
мас-медіа без фотографій.
(На дошці вивішуються фото винахідників)
– Що з отриманого повідомлення ви вже знали?
– Що для вас виявилося новим?
– Що вас здивувало?
5. Сходинка: радіо і телевізор.
– Без якого медіа не обходиться жодне сучасне житло?
Загадка.
Хто зустрічає нас своїми новинами зранку, розважає протягом дня фільмами, рекламою, музичною програмою, а ввечері ще й побажає: «Спокійної ночі, малята»?
(Відповіді учнів: телевізор)
Загадка.
Що це? Не людина, а розмовляє, новини нам повідомляє, і хоч не покаже, зате все
розкаже. (Відповіді учнів: радіо)
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– У кого з вас вдома є радіо, підніміть руку.
– А до чого ми зараз звертаємося найчастіше: до радіо чи телевізора?
– Радіо, а потім і телебачення привели до революції в культурі та житті суспільства.
Вони підкорили величезні аудиторії слухачів та глядачів. Гігантські можливості цих
медіа зрозуміли політики — через них можна легко керувати суспільством.
– Про історію виникнення цих медіа ви дізнаєтеся, попрацювавши в групах.
Вправа «Навчаючи — учусь».
Діти об’єднані у групи. Один учень у групі отримує картку з повідомленням, що стосується теми обговорення. Протягом кількох хвилин учень читає інформацію на картці.
Потім ознайомлює з інформацією членів групи. Коли у групі всіх вислухали і між собою все обговорили, вибрані командою учні розповідають отриману інформацію класу.
Картка №1.
Протягом 120 років суспільство не може ніяк визначитися, хто винайшов радіо. Справа
в тому, що практично в один і той самий час геніальне відкриття зробило кілька вчених
з різних країн: Олександр Попов, Гульєльмо Марконі, Нікола Тесла, Генріх Герц та інші.
Не важливо хто перший, але всі вчені зробили у розвиток науки неоціненний вклад.
Радіо впливає на громадську думку. Воно масштабне і масове, не тільки інформує, але
й дає знання, розважає, виховує, дає людям змогу поспілкуватися, спонукає до дій.
(Фото винахідників додаються)
Картка №2.
В сучасному світі жодна оселя не обходиться без телевізора. Хто ж подарував світу таку
геніальну річ? Сказати, хто винайшов телевізор, не візьметься ніхто, бо це дуже складна система, яка зачіпає знання в різних областях і науках.
Перший телевізор розробили в Америці. А зібрав його майстер Зворкін у 1920-х роках.
А через три роки вже розробили телеприймачі для масового перегляду. Так почалася
ера телебачення.
Небагато часу пройшло з тих пір, а дерев’яні коробки з чорно-білим екраном перетворилися на красиві плоскі пристрої.
(Фото винахідника додається)
6. Сходинка: комп’ютер.
– На вашу думку, до якого мас медіа сьогодні звертаються більше, ніж до інших? За
яким технічним засобом людина проводить більше часу? (Відповіді учнів)
– Перший у світі комп’ютер з’явився у 1943 році у Великій Британії, а в 1951
році в Україні був створений перший комп’ютер, який займав площу 60 квадратних метрів. Так розпочалася комп’ютерна ера. А далі ви самі стали свідками появи
нових засобів інформації: мобільних телефонів, Інтернету. І так буде завжди, поки
є винахідники, науковці.
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V. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Експрес-диктант за змістом вивченого матеріалу.
1. Як інакше називають малюнкове письмо? (Піктографія)
2. Хто винайшов алфавітне письмо? (Фінікійці)
3. Як звали просвітителів, які створили нову абетку-кирилицю? (Кирило та Мефодій)
4. Як називався матеріал з вичинених шкір тварин, на якому писали? (Пергамент)
5. Багаторічна трав’яниста рослина, з якої виготовляли папір у Єгипті? (Папірус)

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Медіаосвіта. Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для курсу «Основи
медіаграмотності» / укл. С.О.Троян, Ткачук А.В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 128 с.
2. Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для вчителя 8(9) клас. Плани
– конспекти уроків / За ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк, О.П. Мокрогуза. Київ: Академія
української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с.
3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.- упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За
науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013.
– 447 с.
4. schoolvs.org.ua (Шкільна бібліотека. Історія виникнення писемності)

6. Хто заснував першу бібліотеку на Русі? (Ярослав Мудрий)
7. Справжня Європейська газета з’явилася в країні... (Німеччині)
8. Винахідник, що сфотографував вид з вікна на пластинку, покриту тонким шаром
асфальту? (Жозеф Ньєпс)
9. Напишіть ім’я одного із вчених, що внесли вклад у створення радіо. (Н. Тесла)
10. Майстер, що зібрав телевізор в Америці? (Зворкін)
11. У якій країні з’явився перший комп’ютер? (У Великій Британії)
12. Яку площу займав комп’ютер, створений в Україні в 1951 році? (60 квадратних метрів)
2. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»
3. Створення сенкану.
Дітям пропонується скласти мініатюру з п’яти рядків на тему «Медіа» за певною схемою:
1-й — іменник, що відбиває тему;
2-й — два прикметники;
3-й — дієслова;
4-й — фраза, що виражає особисте ставлення до теми;
5-й — одне слово — синонім до назви теми.
– Як ми вже дослідили, необхідність передавати інформацію привела до появи писемності,
книгодрукування, телебачення і, нарешті, Інтернету. На початку XXІ столiття Інтернет
є найавторитетнішим джерелом інформації. Крокуючи сходинками розвитку медіа, ми з
вами простежили, як за допомогою наукового і технічного прогресу змінювалися засоби
передачі інформації та їх вплив на свідомість і розвиток людини.

VІ. Підсумок заняття.
– На уроці я дізнався ...
– Мені сподобалося ...
– Мене здивувало ...
– Як впливають медіа на людину?
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Методична розробка
«Квест-проект «Анна Кареніна»: вчора, сьогодні, завтра»
Автори: Стопкевич О. В., учитель зарубіжної літератури, Гаденко Т. О., учитель інформатики
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, м. Дружківка

№
1
2
3

Етапи роботи
Результати роботи
Створити групу в ВК.
Запросити учасників.
Розмістити інформацію щодо
Додаток 2, 3
правил поведінки і техніки
безпеки (правила техніки безпеки дітей на вулиці; правила техніки безпеки під час роботи за
комп’ютером; техніка безпеки в
комп’ютерному класі).

4

Розмістити критерії оцінюван- Додаток 1
ня робіт (фоторепортажу; відеосюжету; замітки та ін.).

5

Розмістити індуктор.

6

Розмістити завдання та задачі
квест-проекта. В данному випадку ми не стали окреслювати
чіткі рамки роботи, а написали
коротко, тим самим надав можливість дітям самовиразитися.
Розмістити вхідний тест на
знання змісту.

ВСТУП
Основною метою цього проекту є впровадження в освітній процес сучасних медіатехнологій. Медіапростір сьогодні — це невід’ємна частина нашого життя. Телебачення, радіо,
Інтернет, цифрові ресурси — це великі можливості, але разом з тим — небезпека. Наша
задача — розвиток здібностей дітей до морального, психологічного аналізу різноманітних аспектів медіа, розвиток медіакультури, здібностей до критичного мислення, підготовка
до життя в демократичному суспільстві, розвиток естетичного сприйняття, смаку, оцінки
медіапродуктів, розуміння медіа,, пропаганда медіашедеврів, розвиток комунікативних здібностей та модернізація сучасного освітнього процесу через використання медіапростору та
створювання медіапродукту.
На уроках зарубіжної літератури ми впроваджуємо проекти-квести, які розвивають творчі здібності через використання медіапростору, соціальних мереж, вчать
аналізувати, відбирати потрібну інформацію, створювати власні медіапродукти.
Вашій увазі ми пропонуємо проект-квест за романом Л.М. Толстого «Анна Кареніна».
Для цього ми створили групу в соціальній мережі ВК, запросили десятикласників (бажано з
паралельних класів, щоб створити елемент змагання). Чому саме в ВК? Майже всі підлітки
користуються цією соціальною мережею, тому додаткові реєстрації не потрібні, легко запросити і залучити дітей до участі.
Тема: «Анна Кареніна»: вчора, сьогодні, завтра»
Мета:
– навчити різним формам самовираження за допомогою медіатехніки;
– розвивати медіаграмотность учнів, здатність в повному обсязі користуватися різноманітними видами медіа, що підвищує рівень знань в області культури, цінностей, інформації
та комунікації;
– розвивати критичне мислення, розуміння, як медіа формує нашу культуру;
– розпізнавати упередженість, викривленість змісту, дезінформацію;
– оцінювати медіа;
– створювати та розповсюджувати медіапродукти;
– вчитися працювати з відео- , аудіо- , фотоматеріалами;
– вчитися працювати з різноманітними програмними продуктами;
– аналізувати, відбирати потрібну інформацію;
– виконувати нестандартні завдання, розвивати творчі здібності, вміння працювати в команді;
– розвивати цікавість до предмету;
– виховувати самостійність, наполегливість, прагнення висловити власну позицію, культуру
спілкування.
Проект розраховано на два тижні (чотири години)..
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7

8

9

«Анна Кареніна» — одна з найулюбленіших книг читачів всього світу. Ми
Індуктором може виступати
спробуємо простежити за долею ромавступна стаття, думки, висну з середини 1870-х років, коли роман
ловлювання критиків, відеоматеріали. Ми обрали в якості почав друкуватися на сторінках журналу
індуктора відеосюжет з висту- «Російський вісник», і до наших днів,
пом Т. Навки та Р. Костомаро- розповісти про те, чим притягує він нові
ва «Анна Кареніна» (танок на покоління читачів, як в різних історичних умовах мінялися його сприйняття і
льоду) та відеосюжет Тетяни
оцінка. «Анна Кареніна» належить до тих
(блогера) про роман «7 факрідкісних творів світової літератури, які з
тів про роман Л.М. Толстого
насолодою читають всі — люди, що сто«Анна Кареніна».
ять на різних рівнях культури і освіти.
….все, що пов’язано з романом Л.М. Толстого «Анна Кареніна».
Але головне окреслити питання: «У чому
секрет сімейного щастя?»
Можливі варіанти:
– в мережі Інтернет є вже готові тести
– чи скласти свій тест.

Розмістити завдання для груп. Психологи
Об’єднатися в групи.
Журналісти
Фотокореспонденти
Критики
Кінокритики
Художники
Завдання для психологів:
За допомогою можна звертатися до психоскласти психологічний портрет лога школи.
Анни Кареніної, користуючись інформацією в Інтернеті.
Порівняти різні точки зору.
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№
10

Етапи роботи
Завдання для журналістів:
взяти інтерв’ю у перехожих на
вулиці, рідних, близьких. Мета
інтерв’ю: побачити реальну
картину щодо знайомства з
романом, його інтерпретації
та розуміння, порівняти різні
точки зору, та почути відповідь
на головне питання: «У чому
секрет сімейного щастя?»
Питання для інтерв’ю скласти
самостійно.

11

Завдання для критиків: проаналізувати матеріали соціальних мереж, пов’язаних з романом (підійдуть будь-які форми
— від анекдотів та демотиваторів до груп в соціальних
мережах). Звернути увагу на
питання, які обговорюються.
Висловити власну позицію.
Що зацікавило?

Результати роботи
Результати оформити в вигляді статті
або відеорепортажу. Відео викласти на
сторінці.
За допомогою можна звертатися до вчителя інформатики.
Рекомендовані прикладні програми:
– Microsoft: Publisher, Word, One Note;
– Windows Movie Maker

Результати оформити у вигляді презентації, в якій доказом є скріншоти знайдених
матеріалів. Що зацікавило саме вас?
Рекомендованo Microsoft Power Point.

12

Завдання для кінокритиків: Результати оформити у вигляді презентації.
проаналізувати існуючі екрані- Порадити, яку версію варто передивитися.
зації роману.

13

Завдання для фотокореспондентів: скласти сімейні фотоальбоми героїв роману (родини
Кареніних, Облонських, Левіних). Звернути увагу на взаємовідносини між подружжям,
ставлення до дітей, розуміння
інтересів один одного. Використовувати програми Photoshop,
PowerPoint та інші.

Результати представити у вигляді колажів
з коментуваннями: чи щаслива ця родина
та чому?
Рекомендованo: Photo Collage, Picasa.
Створення колажу онлайн:
fotor.com, 7fon.ru

14

Індивідуальні завдання: обрати Відеоролік розмістити на сторінці
уривок з роману; вивчити його
напам’ять; зняти відео з інсценуванням уривка або підібрати
відео- чи фоторяд за уривком.

15

Підготуватися до презентації Презентація проходить в комп’ютерному
своєї роботи.
класі, де передивляються всі матеріали.

16

Підсумки роботи: пройти
Інтерактивна вправа «Літаки»: діти склавихідний тест на знання змісту дають літаки та на крилах пишуть відроману.
повідь на головне питання: «У чому секрет сімейного щастя?»
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ДОДАТКИ

Додаток 1
Критерії оцінювання фоторепортажу (фотозвіт)
1. Релевантність (відповідність) – 0,5 бали
2. Креативний підхід – 1 бал
3. Кількість фото – 0,5 бали
4. Сюжет – 1 бал
5. Якість фотографій – 0,5 бали
6. Використання обробки – 0,5 бали
Всього: 4 бали

Додаток 2. Правила поведінки і техніка безпеки дітей
Перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, необхідно чітко виконувати правила дорожнього руху:
- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Взуття має бути
зручним, підбори — низькими;
- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям або краєм проїзної частини, йти назустріч
руху транспортних засобів;
- переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
- у місцях, де рух регулюється, керуватися сигналами регулювальника чи світлофора;
- виходити на проїзну частину поза транспортних засобів, упевнившись у відсутності інших
транспортних засобів, що наближаються;
- чекати транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях,
не створюючи перешкод для дорожнього руху;
- на зупинках дотримуватись правил посадки до тролейбуса, автобуса;
- на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, дозволяється виходити
на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;
- у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного чи
синього кольору або зі спеціальним звуковим сигналом треба утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її;
- категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину поза пішохідним переходом або встанов
леними місцями;
- учні навчального закладу повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на уроках БЖ, виховних годинах, предметних уроках;
- перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих заборонено;
- учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених
для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;
Під час самостійного перебування вдома, на вулиці, у громадських місцях треба виконувати
правила безпеки життєдіяльності:
- не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, не передавати їм цінні речі, ключі від
дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції, — одразу ж кличте на допомогу та
швидко прямуйте до людей;
- не сідати й не підходити до автомобілів, у яких сидять незнайомці, навіть якщо вони питають,
як проїхати на вулицю, — скажіть, що не знаєте, а самі йдіть якнайдалі;
- перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям можна до настання темряви;
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-

-

діти мають право не відкривати двері дому навіть представникам правоохоронних органів.
Якщо незнайомець питає вас, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро: вони в сусідів,
а в цей час зателефонуйте батькам і двері незнайомцям не відкривайте;
тримайтесь подалі від тих, хто влаштовує бійки, не втручайтесь у суперечки дорослих і не
провокуйте словами, діями агресивну поведінку, яка може призвести до бійки або травми; у
стосунках із оточуючими керуйтеся толерантними відносинами;
не заходьте в під’їзд, у ліфт із незнайомими людьми; одразу кличте на допомогу, якщо незнайомець провокує якісь дії відносно вас. Будьте уважними, оглядайтеся назад й перевіряйте, чи
не йде за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між будинками й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиніться й відійдіть убік, щоб людина пройшла повз;
не вчиняйте дії, які можуть призвести до правопорушень.

Додаток 3. Безпечна робота в Інтернеті
Якщо ти ще не знайомий з Інтернетом, то це ненадовго! Адже простори Інтернету сьогодні – це віртуальний світ, де кожен може знайти собі заняття до душі в залежності від власних потреб, настрою,
віку. В цьому світі ти знайдеш сайти на цікавлячу тебе тематику, віртуальних друзів, з якими тобі буде
приємно спілкуватися, можеш знаходити інформацію, що допомагає вчитися й займатися улюбленими справами, завантажувати цікаві картинки й музику, грати у захоплюючі ігри. Але пам’ятай: як і
в реальному світі, в Інтернеті ти можеш зустрітися з загрозами та небезпечними людьми. Тому тобі
дуже важливо навчитися уникати небезпек Інтернету! Прочитай прості правила безпечного поводження в Інтернеті та поділися ними з батьками та друзями.
1. Навчися оцінювати інформацію!
В інтернеті ти можеш знайти безліч найрізноманітнішої інформації. Є цікава й корисна, що знадобиться тобі в навчанні та спілкуванні. Але є й непотрібні тобі сайти — ті, які ти не розумієш, які
викликають неприємні відчуття та емоції. Тобі варто навчитися оцінювати інформацію. Заходячи на
новий сайт, насамперед, запитай себе, чи може він допомогти тобі в спілкуванні, навчанні, хобі, підняти настрій? І якщо відповідь — ні, тоді для чого тобі його відвідувати? Найкраще — разом з батьками скласти перелік цікавих і корисних для тебе та всієї родини сайтів і, зазвичай, відвідувати їх.
2. Ти — це ти!
Ти — особистість з найпершої хвилини свого народження. У тебе є ім’я, прізвище, родина, адреса, улюблені іграшки, мобільний телефон тощо. Все це — твій особистий простір, твій маленький
світ. Деякі люди в Інтернеті можуть намагатися проникнути у твій простір. У чатах, ICQ або форумах, «Однокласниках.ру» чи інших соціальних мережах ці люди можуть просити тебе докладніше
розповісти про себе й свою родину, розпитувати про твій вік або про те, де ти найчастіше гуляєш, ким
працюють твої батьки, за якою адресою ти мешкаєш, що цікавого та коштовного є в твоєму будинку,
коли твої батьки йдуть на роботу. Не впускай у свій світ незнайомих людей! Адже ти не знаєш, для
чого вони хочуть це довідатися. Навіть якщо людина в Інтернеті каже, що працює в міліції або старий
друг твоїх батьків, не відповідай йому! Адже ти не можеш перевірити, правду він говорить чи ні. Ти
ж не станеш розповідати про себе незнайомим дорослим на вулиці. Користуйся цим же правилом і
в Інтернеті. А якщо хтось буде занадто наполегливо тебе розпитувати — не спілкуйся більше із цією
людиною та розкажи про все батькам.
3. Псевдоніми й паролі!
Ти напевно бачив фільми та читав книжки про шляхетних лицарів, що приховували своє ім’я, і хитрих шпигунів, які користувалися паролями. В Інтернеті тобі потрібно брати з них приклад. Ніколи не
називайся своїм справжнім ім’ям та прізвищем і правильно обирай паролі! Стороннім людям зовсім
не потрібно знати, як тебе звуть, і в них не повинно бути шансу дістатися твоєї особистої інформації.
Запам’ятай головні правила:
– твій псевдонім, що часто називають ніком, повинен бути таким, щоб ніхто не зміг здогадатися про
твій вік, адресу, школу та іншу особисту інформацію.
– твій пароль не повинен бути занадто легким, не варто обирати паролем своє ім’я або рік народження.
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Краще, нехай це буде щось близьке тобі, але не відоме стороннім. Наприклад, згадай свою улюблену
страву, тоді паролем може бути піца або котлети. Ти легко запам’ятаєш такий пароль, а сторонні ніколи його не вгадають.
– ніколи й нікому не повідомляй свій пароль, це твій особистий секрет!
4. Краще перепитати!
В Інтернеті ти можеш зустріти інформацію, фотографії або відео, які для тебе будуть не зовсім зрозумілі. У тебе можуть виникнути питання, на які ти не зможеш знайти відповідь. Обов’язково поговори зі своїми батьками та задай їм свої питання. Буває, що з батьками поговорити не виходить, тоді
постав запитання старшим родичам, учительці або іншому авторитетному для тебе дорослому.
5. Не бійся!
Іноді ти можеш зустріти в Інтернеті щось, що може тебе налякати. Наприклад, тобі можуть загрожувати інші люди, або на сайтах можуть бути жорстокі фотографії та відео. Не лякайся! Просто є люди,
що так розважаються — лякаючи інших. Пам’ятай, це просто інформація, яку ти можеш легко викинути з голови. А якщо не виходить — поділися своїм страхом з батьками, адже будь-які складності
легше переборювати разом.
6. Завантажуй обережно!
У Інтернеті ти можеш знайти безліч корисних, кумедних або просто цікавих роликів, ігор, музики
або фотографій. Багато що з них ти можеш легко скачати на свій мобільний телефон або комп’ютер.
Проте будь обережним, ніколи нічого не завантажуй з невідомих тобі сайтів. По-перше, там може виявитися зовсім не те, що ти хотів отримати. А по-друге, разом із цікавим роликом ти можеш скачати
й вірус, який пошкодить твій телефон або комп’ютер.
7. Безкоштовний сир
Є таке прислів’я: «Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці». Воно означає наступне: якщо тобі
пропонують взяти участь в «безпрограшній акції» або виграти в азартній грі, тебе намагаються обдурити. Наприклад, для участі в акції тебе попросять відправити SMS-ку, «забувши» сказати, що вона
коштує великих грошей, а в азартних іграх на тебе будуть чекати хитрі й досвідчені супротивники. Не
звертай уваги на яскраву рекламу й привабливі пропозиції. І звичайно, ніколи не погоджуйся, якщо
тобі пропонують особисто приїхати кудись, щоб забрати приз, або дати свою домашню адресу, щоб
тобі його принесли або надіслали.
8. Більше спілкуйся!
Намагайся побільше спілкуватися зі своїми однолітками в Інтернеті і в реальному житті. Запишися за
допомогою батьків у цікавий тобі гурток або спортивну секцію. Розмовляй і грай з однокласниками
на перервах та з однолітками у дворі. Спілкуйся в чатах і на форумах по інтересах. Дуже важливо,
щоб ти розвивався гармонійно та умів будувати відносини із самими різними людьми і в реальному
світі, і в Інтернеті! Це обов’язково в майбутньому стане тобі у пригоді, уміння спілкуватися потрібно
для більшості сучасних професій.
9. Стань справжнім знавцем!
Дуже приємно відчувати себе справжнім знавцем Інтернету, комп’ютерних програм, мобільного телефону. Дізнавайся більше про можливості Інтернету та різних програм, особливо тих, які допоможуть зробити твій Інтернет безпечнішим — антивірусах, спам-фільтрах, брандмауерах. Попроси
батьків розповісти тобі все, що вони про це знають, і сам шукай інформацію із цієї теми.
10. Дружи зі своїми батьками!
Часто тобі може здаватися, що батьки нічого не розуміють в твоїх захопленнях, що їм не цікаво те,
чим ти займаєшся. Але не закривайся від батьків! Краще постарайся зробити їх своїми друзями.
Обов’язково радься з ними по складних питаннях, розповідай про те, що нового ти довідався в Інтернеті, що тобі сподобалося, а що — навпаки, викликало переляк або інші неприємні емоції. Пам’ятай,
батьки люблять тебе та хочуть, щоб у тебе все було добре. Крім того, у них значно більше досвіду
спілкування з різними людьми, яким вони можуть з тобою поділитися.
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Конспект заняття для учнів 5-го класу
«Я – медіаучень!»

Автор: Портянна В., учитель ЗОШ І-ІІ ступенів №6, м. Покровськ

ПЕРЕДМОВА

Очікувані результати:
• розробка та випуск медіапродуктів;
• реальна профільна підготовка майбутніх журналістів, менеджерів, фахівців з реклами
та PR, дизайнерів і фотографів, операторів і телеведучих;
• активізація міжшкільних та міжвікових зв’язків;

Актуальнicть проблеми

• формування соціально зрілих і активних молодих лідерів;

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є стрімке збільшення потоків інформації, вдосконалення інформаційних технологій і комп’ютерної техніки. Особливо
складно адаптуватися в сучасному світі дітям з їх ще не усталеною вразливою психікою.

• розвиток інформаційного простору школи.

Якщо раніше школа була основним джерелом отримання дитиною інформації про
світ, людину, суспільство, природу, то сьогодні ЗМІ виявляються істотним фактором
формування у дітей картини світу. Збільшення обсягу інформації, яка сприймається
дітьми, часом обертається негативним боком. Інформація часто безсистемна, надмірна,
агресивна і є прямою загрозою психологічної безпеки дитини, її особистісному розвитку, викликаючи інформаційний шок.
У зв’язку з цим стає актуальним формування медіаграмотності та інформаційної
культури у дітей. Таким чином, одним із пріоритетних напрямків розвитку школи є
інформатизація шкільного освітнього простору.
Основні напрямки діяльності в процесі інформатизації:
• освоєння нових інформаційних технологій у навчанні, комп’ютерний супровід
навчальних програм як засіб реалізації нових педагогічних технологій;
• телекомунікації — розширення локальної мережі школи, участь у телекомунікаційних
проектах України та інших країн;
• медіаосвіта;
• мережеве онлайнове спілкування.
Мета:
• залучення школярів до реалізації освітніх і соціальних проектів;
• набуття досвіду співтворчості, спільної соціальної практики учнів різних шкіл;
• засвоєння спеціальних медіатехнологій;
• вирощування нових молодіжних груп впливу й упровадження їх в медіапроцесси.
Завдання:
• організація творчого інтерактивного середовища для роботи;
• апробація нових форм участі школярів у реалізації соціальних проектів;
• відпрацювання різних типів командної взаємодії дітей і дорослих;
• освоєння технологій соціального партнерства і мережевої взаємодії;
• випуск відео- і телевізійних матеріалів;
• навчання дітей спеціальним знанням: розвиток у школярів умінь бачити, висловлювати
свої думки, впливати на оточення, здатності відповідально і критично аналізувати;
• популяризація та пропаганда комп’ютерних знань, показ нових технічних і програмних розробок, навчання їх використанню.
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Конспект заняття для учнів 5-го класу
Тема заняття: «Я — МЕДІАучень!»
Мета заняття: когнітивно-емоційне сприйняття медіаматеріалу; вираження власної
оцінки, позитивного або критичного ставлення; ознайомлення з основами створення
мультиплікації; здобуття базових навичок зі створення анімації; створення фрагмента
мультфільму за наданим прикладом в середовищі Synﬁ g Studio.
Завдання:
- становлення і розвиток медіаграмотності, пізнавального інтересу та уяви;
- актуалізація творчого потенціалу.
Хід заняття
Вступна бесіда.
Звучить пісня «Hello, everyone!» (CD, Vanessa Ray, «Cookie and friends»).
Вчитель: Дорогі діти, доброго дня! Я рада бачити вас на нашому занятті, яке називається «Я — медіаучень!». Як ви думаєте, що означає слово «медіаучень»? (Відповіді
дітей). Ви абсолютно праві, учні — це діти шкільного віку, вони відвідують шкільні заняття. Але медіаучні — діти особливі!.. Медіаучні вміють добре поводитися з комп’ютерною технікою, користуватися Інтернетом, але головне — вони медіаграмотні.
Я вам розповім, що означає це складне слово! Медіаграмотним є той школяр, який
знає, як правильно і скільки часу в день можна працювати за комп’ютером, грати в
комп’ютерні ігри, дивитися телевізор. Він уміє розповісти про побачене або почуте по
телевізору або в Інтернеті, пояснити, про що йому подумалось після перегляду. Медіаграмотний учень користується тільки перевіреними і рекомендованими дорослими Інтернет-сайтами, дивиться хороші і добрі мультфільми, фільми і телепередачі! Вдома
у медіаучня є медіатека, яку він разом з батьками поповнює якісними медіатворами
— кіно і мультфільмами, аудіоказками, комп’ютерними іграми, діафільмами. Сьогодні
на нашому занятті ми познайомимося з основними видами медіатехніки, навчимося
грамотно складати медіатеку, пограємо, повеселимося, попрацюємо.
Медіанавчання: «Без чого не обійтися, або диво-роботи (розповідь про джерела інформації: телебачення, відео, аудіомагнітофони, плеєри, комп’ютери та ін.)»
Питання вчителя:
1. Діти, як ви думаєте, для чого потрібна медіатехніка?
2. Яку роль вона виконує в навчанні і вихованні дітей?
3. Яка медіатехніка є у вас вдома?
4. Яким «диво-роботом» ви користуєтесь найчастіше?
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Вчитель: А тепер настав час пограти!

Медіаосвітня гра «Що для чого?»
Вчитель: У кожного з вас на столі лежать картки із зображеннями медіатехніки:
комп’ютер, діапроектор, магнітофон, ноутбук, мобільний телефон, радіоприймач, аудіоплеєр, телевізор. Зараз я буду показувати різні предмети, а ви повинні підняти ту
картку, на якій зображена медіатехніка, за допомогою якої цей предмет мяяожна подивитися або послухати. Наприклад, я показую комп’ютерну гру, а ви — картку із зображенням комп’ютера, ноутбука і т.п.

У центрі відкривається вікно, яке буде для нас «сценою». Натисніть на трикутник, розташований у верхньому лівому кутку цього вікна. Вибираємо Правка → Властивості.
Розміри зображення залишаємо запропоновані, переходимо на вкладку «Час» і встановлюємо «Час кінця» 6s. Застосовуємо і закриваємо вікно.

Грають...
Медіавиховання: «Як створити свою медіатеку?», «Сміття на полицях, або що
таке добре і що таке погано?»
Вчитель: Діти, скажіть, будь ласка, які мультфільми ви любите? А в які комп’ютерні
ігри граєте? Чому вони вам подобаються? Як часто вам купують мультфільми та ігри?
(Відповіді дітей, обговорення). На якого героя ви хотіли б бути схожим? Що в ньому вас
приваблює, які риси характеру? (Відповіді дітей)
Вчитель: Подивіться ще раз на виставку ваших малюнків «Мій улюблений мультфільм». Чи є такі мультфільми, які полюбилися відразу багатьом? (Обговорення виставки, дискусія)

2. Вибираємо інструмент «Криві» на панелі інструментів.

Вчитель: Як ви думаєте, чи всі мультфільми, комп’ютерні ігри, телепередачі корисні і
цікаві? (Відповіді дітей)
Медіаосвітня гра «Відгадайка!»
Мета даної гри — розвиток уваги і пам’яті. Для проведення гри необхідно кілька відеофрагментів або стоп-кадрів з мультиплікаційних фільмів, завдання учасників — відгадати їх назви. У грі використовуються фрагменти з мультиплікаційних фільмів.
Медіаосвітня гра «Створюємо мультики у програмі Synfig!»
1. Після запуску програми відкривається кілька вікон: вікно панелі інструментів, вікно
ключових кадрів, вікно-навігатор, панель шарів. Скільки і яких панелей має бути відкрито, встановлюється в меню Файл → Панелі вікна інструментів.
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3. Відмічаємо дві точки, клацаючи лівою кнопкою миші в двох уявних вершинах трикутника, в третій вершині клацаємо правою кнопкою і вибираємо опцію «Розділити
дотичні».З цієї заготовки створимо черв’ячка.
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4. На панелі Інструмети виберемо потрібний колір. Для цього справа виберемо меню
«Палітра» на навігаційній панелі, а зліва звернемо увагу на інструменти кольору. Нижній колір — це фон. Стрілка між покажчиками кольорів — перемикач «фон-контур».
Переведіть колір так, щоб колір фону став верхнім, виберіть на палітрі колір черв’ячка,
знову натисніть на перемикач. Колір фону повинен виявитися знизу. Виберіть інструмент «Заливка» (відро) і клацніть лівою кнопкою миші на черв’ячку. Він став бордовим.

Щоб перемістити цей трикутник, його треба обвести інструментом «Вибір» (стрілка).
З’явиться пунктирний прямокутник. Тепер візьмемо за будь-який куточок і перетягнемо в потрібне місце.
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Знімемо виділення, клацнувши в будь-якому місці екрану. Тепер виділимо трикутник
і клацнемо за допомогою одного з кутів. Потягніть за вузлик, і ви побачите, що, як і в
інших графічних редакторах, при малюванні кривих з’явилися вузли управління дотичними. Для того, щоб управляти кожною дотичною окремо, потрібно клацнути по
вузлу правою кнопкою миші і вибрати опцію «Розділити дотичні». Змінюючи нахил і
положення дотичних і вузлів, надайте черв’ячку потрібну форму.

Використовуючи інструмент для малювання кіл, намалюємо заготовки для ока. Накладіть чорний кружок на білий. Тепер перейдемо в панель шарів. Виберемо одне з кіл,
утримуючи клавішу Ctrl, виберемо друге і клацнемо по четвертому значку зліва внизу
панелі шарів «Ізолювати», об’єднавши таким чином два шари в один. У вікні-сцені перенесемо око в потрібне місце.
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5. Тепер потрібно створити перший ключовий кадр. Перейдемо в режим анімації. Для
цього потрібно натиснути зелену галочку (в інших версіях круг) в правому нижньому
кутку центрального вікна-сцени. При цьому вікно буде обведено червоною рамкою.
Вибираємо у вікні ключових кадрів вкладку «Ключ» і тиснемо на плюс. Перший ключовий кадр доданий.

Перейдемо в вікно-сцену і розтягнемо градієнт. Перейдіть на панель шарів і, натиснувши стрілку вниз, зробіть фон нижнім шаром.

6. Програма Synfig зручна тим, що вміє прораховувати проміжні кадри. Тому нам не
треба промальовувати кожен кадр, а можна поставити тільки ключові. Створимо наступний ключовий кадр. Для цього в режимі анімації на часовій шкалі виберемо час 4s.
Перетягнемо черв’ячка в те положення, в якому він повинен знаходитися в цей момент
часу і трохи змінимо його форму, використовуючи інструмент «Криві». Перенесемо око
в потрібне місце.
На панелі ключових кадрів клацнемо на плюс і створимо ще один ключовий кадр. Клацаючи по часовій шкалі на різні моменти часу, можемо подивитися і при необхідності
виправити розташування черв’ячка і ока. Можна також для редагування включити режим «Кальки» — цибулина вгорі вікна-сцени або меню Вид → Показати кальку. При
цьому поряд із «цибулиною» потрібно змінити нульове значення на 1 або 2.

9. Тепер можна додати яблуко і ключовий кадр зникнення черв’ячка.

7. Подивимося, що вийшло. Для цього натиснемо зелений трикутник вгорі вікна-сцени
або виберемо меню Файл → Попередній перегляд.
8. Додамо фон. Для цього вийдемо з режиму анімації. Задамо потрібні кольори. Виберемо на панелі інструментів інструмент «Градієнт».
10. Останній етап — перетворення мультфільму в формат avi.
Для цього в центральному вікні-сцені вибираємо меню Файл → Відмальовка
(render). Введіть назву файлу (наприклад, mult.avi) і виберіть бібліотеку конвертації ffmpeg або libav.
Тепер файл буде імпортовано в відеоформат, і його можна буде подивитися в звичайному медіаплеєрі.
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Медіатворчість: «Створюємо медіатеку»
Стукіт у двері. Входить листоноша Пєчкін, приносить посилку. Вчитель розписується.
Вчитель: Діти, подивіться, що це нам приніс листоноша Пєчкін? (Діти відкривають посилку, там — різноманітні комп’ютерні диски з іграми, мультфільмами, аудіоказками, діафільмами, в тому числі й невідповідними психолого-педагогічним особливостям шкільного
віку, наприклад, бойовиками, комп’ютерними іграми військової тематики і т.п.).
Вчитель: Діти, подивіться, тут ще й лист!..
Читає: «Дорогі діти, допоможіть мені скласти домашню медіатеку, щоб я дивився хороші мультфільми, грав в добрі комп’ютерні ігри... Щоб я ріс чемним, чуйним і медіаграмотним хлопчиком! Заздалегідь дякую. Ваш Незнайка». (Діти разом з учителем
складають медіатеку. У процесі складання учні обмінюються думками, радяться один з
одним, діляться своїм досвідом і т.п.).
Заключна частина заняття

11. Створений мультик завантажимо на свою сторінку https://vk.com
Для цього зі своєї сторінки необхідно перейти в «Мої відеозаписи». У правому верхньому кутку буде кнопка «Додати відеоролик».

Вчитель: Дорогі діти, ось і дійшло кінця наше заняття з медіаграмотності... Сьогодні
ми з вами дізналися, якого школяра можна назвати медіаграмотним, як скласти домашню медіатеку. Ми поговорили про улюблені мультфільми, поміркували про те, які мультфільми і комп’ютерні ігри потрібно дивитися і грати, а які ні, пограли... (Підведення
підсумків заняття, діти діляться враженнями).
Домашнє завдання: Діти, складіть вдома разом із батьками і старшими братами або сестрами медіатеку. На наступному занятті ви спробуєте розповісти, як ви це робили. Чи
було вам цікаво? А може, було важко?
Чекаємо вас в нашій «Творчій медіамайстерні» — на заняттях з медіаграмотності.
До побачення!!!
Звучить пісня «Good-buy, everyone!» (CD, Vanessa Ray, «Cookie and friends»).

Тепер належить заповнити поля «Назва» та «Опис» і натиснути «Завантажити відео».
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Материалы для практических занятий
по медиаграмотности

Автор: Понцир Л. А., учитель украинского языка и литературы, руководитель кружка
«Медиакультура» ОШ І-ІІІ ступеней №5, г. Мирноград

ПРЕДИСЛОВИЕ
Очень важным для современного ребенка младшего и среднего школьного возраста
является умение находить, отбирать и обрабатывать необходимую информацию. Отсутствие этого умения часто приводит к тому, что многие школьники, овладев компьютерной техникой, просто-напросто «скачивают» готовые рефераты или информацию из
сети Интернет, и на этом их «творческая работа» завершается. Но ведь не секрет, что
готовая информация, полученная путем распечатывания из готовых источников, даже
не читается многими учениками перед тем, как сдается на проверку учителю.
Огромное значение для развития медиаграмотности младших школьников имеет
также совместная творческая деятельность: коллективные обсуждения, изготовление
своими руками несложных поделок, коллажей, рисунков и т.д. Все эти виды заданий также можно организовать в форме игр, веселых конкурсов и викторин. Например, можно
попробовать предложить ребенку такую игру: сочинить сюжет для мультфильма с выбранным совместно персонажем, а затем сравнить с тем, который придумали вы сами.
Все мы знаем, что игровая деятельность способствует развитию внимания, памяти,
мышления, смекалки и т.д. Игра способна пробудить внутренние силы ребенка, развить его самостоятельность, умение самому справляться со стоящими перед ним проблемами и задачами. В процессе развития медиаграмотности важное значение имеют
игры — импровизации, театрализованные, ролевые, сюжетно-ролевые, образно-ролевые, имитационные, режиссерские игры на медиаматериале. Между этими играми есть
определенные различия. Например, в образно-ролевой игре участники играют определенную роль, не развивая сюжета, а в сюжетно-ролевой, наряду с исполнением определенной роли, развивают сюжетные линии. В режиссерской игре — играют определенные роли и одновременно являются режиссерами и т.д.
Важное условие игры-драматизации — отсутствие каких-либо внешних атрибутов. Все предметы и события игрового сюжета могут быть воображаемыми или замещаются предметами обычного окружения. В сюжет игры-драматизации включаются
творческие идеи и предложения самих детей. К играм этого типа на материале медиа
относятся рассказ о фильме «от первого лица», инсценировки эпизодов или целых медиатекстов и т.д.
Большое значение в реализации игр на материале медиа имеют развивающие элементы. Скажем, игры на развитие внимания могут быть самыми разнообразными по
форме и характеру. Можно, к примеру, обратить внимание ребенка на звуки, голоса,
предметы, эмоциональное состояние персонажей в фильме, программе и изменения,
которые происходят одновременно со сменой кадров. Например: «Что нового появилось к концу фильма?», «Какие звуки были слышны на улице?» и т.д. Примеры таких
игр – «Фотография за окном», «Что за чем?», «Кастинг» и др.
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Игры-драматизации тесно связаны с ролевыми играми, которые очень нравятся
школьникам. Игровая деятельность, связанная с медиа, объединяет реальную действительность и воображение ребенка. К примеру, в ходе ролевой игры между ее участниками распределяются роли «режиссеров», «актеров», «ведущих» телевизионной
программы и т.д. Играя определенную роль, ребенок «вживается» в какой-либо образ,
например, в образ сильного, веселого, храброго или хитрого персонажа — это может
быть и волшебник, и царь, и герой-рыцарь, и прекрасная принцесса и т.д. В игре и
взрослый, и ребенок смогут реализовать свой творческий потенциал, проявить выдумку, фантазию, воображение, предложить свои варианты выступления и т.д. В такой игре
ребенок становится всемогущим, учится управлять ситуацией, защищать слабых, побеждать злых.
Одна из разновидностей режиссерских игр — вербальные игры. Эти игры хорошо
знакомы детям, так как представляют собой всем известное «завершение истории».
Дети сами очень любят рассказывать разные истории и придумывать для них собственные концовки. Этот прием можно активно применять и в процессе семейного
медиаобразования. Пример таких игр и творческих заданий — «Машина времени»,
«Журналисты» и др.
Итак, приступим к описанию игр, творческих заданий, конкурсов и упражнений на материале медиа.

Игра «Хорошо и плохо»
Эта игра поможет осознать, какие положительные и отрицательные стороны могут
иметь различные медиа, более критично и самостоятельно относиться к ним. Если играет несколько человек, то после выполнения задания ответы игроков сравниваются и обсуждаются. Выигрывает тот, чьи ответы оказались самыми полными и оригинальными.
Для проведения этой игры нужно разделить лист бумаги вертикально на две части.
В каждой части — заголовки «хорошо» и «плохо». На каждой стороне листа нужно
вписать положительные и отрицательные стороны влияния медиа (кино, телевидения,
компьютерной игры и т.д.). Например, к положительным сторонам медиа детьми могут
быть отнесены следующие высказывания: «Телевидение и компьютерные игры помогают в учебе», «С помощью медиа мы узнаем много нового», «По телевизору показывают веселые программы, от которых поднимается настроение» и т.п. А вот пример описания отрицательных сторон медиа: «Если долго смотреть телевизор, можно испортить
зрение», «Если показывают страшный фильм, то потом трудно заснуть», «Есть очень
трудные компьютерные игры, которые невозможно пройти, тогда я злюсь» и т.д.

«Конкурс рисованных фильмов»
Эта игра способствует развитию полноценного восприятия медиатекста, фантазии и
творческого воображения.
Получив задание нарисовать и озвучить фильм, каждая группа превращается в киностудию. Киностудия выбирает тему и придумывает название будущего фильма. Тема
может отражать некоторые эпизоды из жизни коллектива, а может быть посвящена
событиям совсем нереальным, сказочным, фантастическим (например, «Наш класс в
столовой» или «Высадка марсианского десанта»). На киностудии, как известно, работают режиссеры, сценаристы, художники, звукооператоры. В каждой группе-киностудии
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также можно выбрать своих специалистов разных направлений, но можно работать и
всем вместе, становясь то сценаристами, то художниками. После того как определены темы фильмов, сценаристы придумывают сюжеты. Затем художники на длинных
белых листах рисуют кадры (количество кадров у групп должно быть равным). Звукооператоры сочиняют текст и решают, как они будут рассказывать содержание фильма
на худсовете. Режиссер осуществляет общее руководство, координирует действия всех.
На подготовку дается примерно 30 минут. Затем фильмы просматривает и оценивает
худсовет, в который могут входить ведущие, режиссеры или специально приглашенные
взрослые — «кинокритики». Лучшему фильму присуждается преми

«Муравьиное новоселье в районе березового пня», «К норе крота ведут таинственные
следы», «Рок-концерт городских ворон над еловыми зарослями»). Во-вторых, нужно
определить характер репортажа. Это может быть простое информационное сообщение, а может — журналистское расследование, интервью со «знаменитой» личностью
с последующим комментарием или игровой сюжет с использованием комбинированной съемки. В-третьих, для успеха репортажа нужно составить яркий и оригинальный
текст. В нем можно использовать специальные термины и характерные выражения журналистов. В-четвертых, нужно, чтобы обаятельный ведущий или ведущая этот текст с
вдохновением, художественно прочитали.

«Разговор на тему»

Когда все репортажи подготовлены, начинается сам конкурс. Он может проходить в
виде любой телевизионной передачи. Вам предстоит стать ее ведущим. Сядьте за стол
ведущего, установите микрофоны, включите или сымитируйте позывные вашей передачи и… начните веселое общение с аудиторией, занимательный обзор лесных, полевых
и речных событий. Подведите зрителей к теме первого репортажа и со словами «передают наши корреспонденты…» предоставьте слово первой журналистской бригаде. И
так далее. После каждого репортажа не забудьте поблагодарить его создателей. В конце
всей передачи, как положено, сообщите прогноз погоды на завтра и попрощайтесь со
зрителями. У вас может получиться очень веселое и интересное, познавательное дело.

Эта игра проводится с целью развития навыков межличностного общения в сфере медиа, критического осмысления медиаинформации. Игроки разбиваются на пары.
Каждой паре предлагается определенная тема, например, «Новые компьютерные игры»,
«Почему вредно долго смотреть телевизор?», «Медиа и учеба в школе» и т.п. После
этого каждая пара должна составить свой диалог. Авторы самых лучших и интересных
диалогов считаются победителями.
В процессе диалога ваши дети, да и вы сами сможете в форме непринужденного общения лучше сформулировать свое мнение о медиа, высказать свою точку зрения по тому
или другому вопросу.

«Правда или ложь?»
Игра проводится с целью развития внимания и умения отличать истинную информацию от ложной. Каждому участнику игры предлагается ряд предложений, произнесенных ведущим вслух или написанных на листе бумаги.
Младшему школьнику можно, например, предложить такие высказывания: «Лошади
могут ковырять в носу», «Летом выпадает снег», «У кошки 4 глаза» и т.д.
Для старшеклассника можно, например, предложить такие высказывания:

Конкурс «Киноляп»
Часто просматривая фильмы или мультфильмы, мы удивляемся нереальности происходящих в них событий с точки зрения физики. Найдите такие эпизоды (один-два) в
фильмах (мультфильмах) и «раскритикуйте» их с научной точки зрения. Подготовьте
презентацию, включающую в себя эпизод фильма (мультфильма) и объяснение его недостоверности.
Первый выпуск. Заяц стреляет косточками из вишен, случайно попадая в Волка. Первая
же косточка выбивает верёвку из рук Волка, но когда тот падает, верёвка оказывается
привязанной к дереву.

1. Овощи можно есть в любом количестве.
Правда. Они не только заполняют желудок, но и хорошо перевариваются, а также ускоряют процесс переработки жиров в организме.
2. Пропустив прием пищи, можно похудеть.
Неправда. Просто в следующий прием пищи вы съедите больше обычного. Кроме того,
организм имеет свойство накапливать полученные продукты.
Читая или воспринимая на слух предложения, ребенок должен угадать, какие из высказываний истинные, а какие ложные.

«Конкурс лесных репортажей»
Каждый, кто регулярно смотрит телевизор, знает, что такое «репортаж с места событий». Его
готовят для информационной передачи специальные бригады журналистов и операторов.

«Обман, ложь, сомнение»

Предложите ребятам попробовать свои силы в репортерском искусстве и объявите конкурс на лучший репортаж из леса. Чтобы справиться с заданием, ребятам нужно знать
некоторые секреты репортерского дела. Во-первых, нужно найти интересную тему для
репортажа. Ее нетрудно придумать, а лучше взять «из жизни». Пусть ребята погуляют по лесу и поищут возможные темы («Заготовка на зиму нового урожая шишек»,

Лучший сюжет для фотографии позволяет в увлекательной игровой форме познакомить детей с понятиями из медиамира — сюжетом, композицией, планом, а также
помогает юным игрокам лучше овладеть своим телом, работать над выразительностью мимики и жестов, создавать интересные образы, передавая характерные
особенности изображаемых фотогероев.
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(Значение жестов, связанных с прикосновением рук к различным частям лица)
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Игрокам предлагается следующая ситуация: «Представьте себе, что фотографы, которые очень долго ищут хороший сюжет, увидели очень интересный материал для своих
снимков. Помните, что в фотографии нет движения и звука, а характер и настроение
можно передать только с помощью мимики, жестов, позы тела. Помогите фотографам
увидеть самые интересные сюжеты!».
Как узнать, что человек лжет? Распознавание невербальных жестов, сигнализирующих
об обмане, является одним из наиболее важных для общения умений, которым можно
обучиться в процессе наблюдения за поведением человека.
Итак, какие жесты могут выдать человека в случае, если он лжет?
Это жесты, связанные с прикосновением рук к лицу.

Потирание века
Этот жест вызван тем, что в мозгу человека появляется желание скрыться от обмана, подозрения или лжи, с которыми он
сталкивается, или желание избежать взгляда в глаза человеку,
которому он говорит неправду. Мужчины, как правило, потирают веко энергичным образом, а если ложь очень серьезная,
то отводят взгляд в сторону, обычно в пол. Женщины очень
деликатно проделывают это движение, проводя пальцем под
глазом. Это может быть вызвано двумя причинами: в силу
своего воспитания они незнакомы с грубыми жестами; осторожность движений объясняется наличием макияжа на веках.
Отводя глаза в сторону, они смотрят на потолок.

Также известно выражение «врать сквозь зубы». Это выражение относится к комплексу жестов,
складывающихся из стиснутых зубов и натянутой улыбки, потирания века пальцем и отведенного
в сторону взгляда.

Когда мы наблюдаем или слышим, как другие говорят неправду, или лжем сами, мы
делаем попытку закрыть наш рот, глаза или уши руками. Дети совершенно откровенно
используют жесты, свидетельствующие об обмане. Если маленький ребенок обманывает, он будет рукой прикрывать рот в попытке остановить лживые слова, выходящие
из его рта. Если он не желает выслушивать нотации родителей, он просто затыкает уши
пальцами или закрывает их руками. Если он видит то, на что ему не хотелось бы смотреть, он закрывает глаза руками. Когда человек взрослеет, его жесты с использованием
рук у лица становятся более утонченными и менее заметными. Но они все равно имеют
место, когда человек лжет, покрывает ложь или дает лживые свидетельские показания.
Прикрытие рта рукой
Защита рта рукой является одним из немногих жестов взрослого
человека и имеет тот же смысл, что и детский жест. Рука прикрывает рот. И большой палец прижат к щеке, в то время как мозг на
уровне подсознания посылает сигналы сдержать произносимые
слова. Если этот жест используется человеком в момент речи,
это свидетельствует о том, что он говорит неправду. Однако,
если он прикрывает рот рукой в тот момент, когда вы говорите, а
он слушает, — это означает, что он чувствует, как вы лжете!

Прикосновение к носу
Одно из объяснений природы этого жеста заключается в том,
что, когда плохие мысли проникают в сознание, подсознание велит руке прикрывать рот, но в самый последний момент, из желания замаскировать этот жест, рука отдергивается ото рта и получается легкое прикосновение к носу. Другим объяснением может
быть то, что во время лжи появляются щекотливые позывы на
нервных окончаниях носа и очень хочется почесать нос, чтобы
избавиться от них. Если чешется нос, то человек намеренно поскребет его или почешет, что отличается от легких прикосновений руки к носу при ситуации обмана.
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Дослiдження «Медiаосвiтнi технологiї — важливий засiб
модернiзацiї вищої освiти»
Автори: Олійник О.І., к.п.н., директор Красноармійського педагогічного училища,
викладач українознавчих дисциплін; Кабанова Д.А., викладач педагогіки; Климова В.Л.,
заступник директора з навчальної роботи; Кривенко Л.О., керівник педагогічної практики

ПЕРЕДМОВА
Стратегічним завданням системи вищої педагогічної освіти в Україні є підготовка
та розвиток конкурентоспроможного майбутнього фахівця, з глибокою мотивацією до
продуктивної педагогічної діяльності, який завдяки сформованим професійним компетенціям, креативному, творчому мисленню ефективно застосовуватиме інноваційні технології у закладах освіти з метою підвищення якості знань учнів. Реалізовуючи
завдання, окреслені Законом про вищу освіту, викладачам неможливо не враховувати
той факт, що вимоги глобального світу змінюють якість інформації. Вона стає зовнішньо доступною для сприйняття, збільшується швидкість її обробки та накопичення.
Щодня світ медіа створює навколо людей медійну реальність, під впливом якої формується світогляд, освіта, культура та життєві цінності. Тому підготовка майбутнього
спеціаліста до життєдіяльності в умовах медіа-інформаційного простору, формування
здатності критично мислити, аналізувати, відтворювати та грамотно використовувати
нову інформацію висуває особливі вимоги і до процесу навчання студентської молоді.
Із розповсюдженням у світі нових інформаційних і технічних засобів навчання у
вищих навчальних закладах склалися передумови виникнення і розвитку нового напряму в освіті — медіанавчання, що ґрунтується на медіаосвітніх технологіях. В останні
роки наголошується на ефективності застосування цих технологій у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. Отже, ключові поняття нашого
дослідження: медіаосвіта (МО), інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), медіаосвітні технології (МТ).

Аналіз досліджень і публікацій з теми
Питання застосування медіаосвітніх технологій у навчальному процесі досліджували багато як зарубіжних так і вітчизняних науковців. Використання матеріалів засобів
масової інформації у закладах освіти перебувало у центрі наукових інтересів С.Дєньгаєвої, Н.Саєнко, В.Усатої, В.Чемерис, І.Міллера, Д.Фатєєвої, Є.Янишина та інших.
О.Федоров, досліджуючи проблему естетичного виховання молоді засобами киномистецтва, провів ґрунтовний аналіз теоретичних особливостей функціонування та практичного застосування медіаосвіти. Історію медіаосвіти в різних країнах досліджували А.Новикова, О.Худолєєва, І.Челишева та ін. Проблеми розвитку та функціонування
медіапедагогіки, медіадидактики та медіавиховання вивчає Г.Онкович. Питання розвитку мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США досліджувала С.Шумаєва. Педагогічні умови застосування медіаосвіти у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів — Н.Духаніна, В.Кондратюк, Ю.Козаков.
Разом з тим, ступінь розробки даного питання не може вважатися достатнім. У рекомендаціях ЮНЕСКО зазначається, що «медіаосвіта — частина основного права кожного громадянина будь-якої країни на волю самовираження й одержання інформації, що
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сприяє підтримці демократії. Визнаючи відмінності в підходах і розвитку медіаосвіти
в різних країнах, рекомендується, щоб вона була введена скрізь, де можливо в межах
національних навчальних планів, так само як у рамках додаткової, неформальної освіти
та самоосвіти протягом усього життя людини» [4].
Серед основних європейських підходів щодо медіаосвіти були виділені такі: розвиток критичного мислення (Л.Мастерман), семіотичний (К.Метц), протекціоністський
(С.Міккінен, В.Черніков), розвиток демократичного мислення (Ж.Гонне, Д.Букінгем),
культурологічний (К.Бэзэлгэт, Е.Харт). Російські вчені розробили власні підходи до
впровадження медіаосвіти: естетичний (Ю.Усов, О.Баранов, С.Пензін, Л.Баженова),
розвиток критичного мислення (А.Спічкін, Л.Зазнобіна, А.Журін), соціокультурний
(А.Шаріков), синтетичний (А.Федоров, Е.Бондаренко та ін.), практичний (Л.Прессман,
Ю.Божков).
У більш нових трактуваннях медіаосвіти акцент робиться на формуванні в аудиторії
здатності до активного, осмисленого засвоєння медійного змісту, заснованого на знаннях про сутність, специфіку і цілі масових комунікацій. Усе більше уваги приділяється
розвитку самостійного критичного мислення стосовно ЗМІ, формуванню практичних
навичок у виявленні неправдивих повідомлень і спотворень інформації, виробленню
стійкого імунітету до маніпулятивного впливу мас-медіа, збагаченню соціального досвіду інформаційного спілкування з друкованою й електронною продукцією. У такому
разі медіаосвіта покликана формувати культуру раціонального засвоєння й використання різноманітної медійної продукції, розвивати соціальну активність громадян, зокрема
студентської молоді.
Отже, медіаосвіта навчає суспільство не стояти осторонь величезного потоку інформації, а впевнено користуватись ним, фільтрувати і відбирати все, що сприятиме всебічному розвитку індивіда.

Виклад основного матеріалу
У сучасному суспільстві високоефективних технологій мас-медіа вважаються одним із
найефективніших і найвпливовіших джерел комунікації між державою та громадянами, суб’єктом економічної, політичної, освітньої, культурної і духовної діяльності. Величезна кількість телевізійних каналів, відео- та аудіопродукції, газет, журналів, сайтів
в Інтернеті створює особливу медійну реальність, під впливом якої формуються світогляд, освіта, культура, життєві цінності особистості.
Наші спостереження за професійною підготовкою студентів у ВНЗ і власний досвід
свідчать, що традиційні методи навчання не завжди є ефективними, тому необхідно
змінити акценти у навчальному процесі і будувати його з урахуванням індивідуальних
запитів і можливостей тих, хто набуває знань. Із об’єкта навчання студенти повинні
стати суб’єктами діяльності. В останні роки з’явилася потреба в технологіях рефлексивного характеру, метою і кінцевим результатом яких є оволодіння суб’єктом способами рефлексивного мислення, когнітивними уміннями, які б у подальшому застосовувалися в процесі самостійних пошуків і відкриттів. На наш погляд, найбільш цікавими
є медіатехнології, що сприяють розвитку критичного мислення майбутнього вчителя,
формують його інтелектуальні вміння та підсилюють рефлексивні механізми у новому
медіаосвітньому просторі.
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У цьому процесі особливо важливим є аспект медіаосвіти як технології навчання особистості адекватному сприйняттю засобів масової комунікації, створення власної якісної медіапродукції, формування медіаграмотності, медіакомпетентності, медіакультури
особистості, яка здатна використовувати медіаосвітні технології у своїй професійній
діяльності. Очевидно, медіаосвіта містить величезний інформаційний, дидактичний та
мотиваційний потенціал у навчально-виховному процесі сучасних ВНЗ. Отже, одним
із основних завдань вищої школи є інформатизація навчально-виховного процесу, що
націлює на створення й розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища.
Під час професійної підготовки у ВНЗ майбутні вчителі повинні отримати набір знань,
умінь і навичок професійної роботи з періодичною пресою, навчитися визначати і
аналізувати відповідні програми телебачення, глобальні інформаційні мережі, вміти користуватися основними сайтами мережі Інтернет, вести осмислений пошук необхідної
інформації та аналізувати її. Усе це створить принципово нові можливості для пізнавальної та творчої самореалізації майбутнього вчителя.
На першому етапі впровадження медіаосвіти (2014-2015 навчальний рік) у навчально-виховний процес ми з’ясували сутність понять «медіакультура», «медіаграмотність», склали своєрідний тезаріус для викладачів і студентів.
Згідно з «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні», медіакультура — це «сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передачі
інформації, а також культури її сприймання соціальними групами та соціумом у цілому.
На особистісному рівні медіакультура означає здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі» [6].
У свою чергу, медіаграмотність — це рівень медіакультури, що допомагає студентам
спілкуватися з медіа з критичної точки зору, з розумінням значущості медіа в їх житті.
Медіаграмотний студент має бути здатний критично й усвідомлено оцінювати медіатексти, підтримувати критичну дистанцію відносно популярної культури і чинити опір
будь-яким маніпуляціям.
Медіаграмотність надає студентам можливість:
– оволодіти навичками, необхідними для аналізу способів, за допомогою яких медіа
активно конструюють реальність;
– отримати знання щодо соціального, культурного, політичного й економічного
значення цих конструкцій і цінностей, які вони поширюють;
– сформувати рівень оцінки й естетичного сприйняття медіатекстів;
– набути умінь декодувати медіатексти, щоб розпізнати й оцінити культурні цінності,
практичну значущість, ідеї, що містяться в них;
– усвідомлювати, що ті, хто створюють (конструюють) медіатексти, роблять це,
виходячи з безлічі мотивів: економічних, політичних, організаційних, технічних,
соціальних і культурних;
– розуміти, що кожна людина так чи інакше залучена в селективний і аналітичний
процес дослідження медіатекстів. Цей процес залежить від психологічних, соціальних
і природних чинників [3].
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Ініціативна група розробила Комплексну програму інформатизації Красноармійського
педагогічного училища на період 2014-2019 років з метою поліпшення якості освіти
через підвищення інформаційної культури й професійної ІКТ компетентності педагогічного колективу закладу; забезпечення свідомого і творчого використання інформаційних технологій викладачами, студентами, співробітниками педагогічного училища.
Реалізуючи програму, колектив розпочав роботу з удосконалення сучасного єдиного інформаційного простору педагогічного училища. Було оновлено кабінет інформаційних
технологій, обладнано інтерактивними дошками та проекторами кабінети хімії, української та англійської мови, технології трудового навчання, математики, педагогіки, соціально-економічних дисциплін, з метою формування іншомовної комунікативної компетенції студентів було обладнано лінгафонний кабінет, почалася робота зі створення
студентської медійної студії, у якій студенти разом із викладачами Кабановою Д.А.,
Тихою Г.Д. почали створювати власні навчальні фільми.
З метою підготовки педагогів до впровадження елементів медіаосвіти у процес професійної підготовки студентів викладачами Кривенко Л.О., Климовою В.Л., Пістряк
С.П. проведено семінари-практикуми «Теоретичні основи застосування медіаосвітніх
технологій у вищих навчальних закладах». Було з’ясовано, що саме медіаосвітні технології виокремилися в складову частину педагогіки — медіадидактику. Вона покликана
розробляти теорію медіаосвіти, науково обґрунтувати її зміст, вивчати закономірності,
принципи, методи й організаційні форми навчання із залученням медіапродуктів та з
опорою на мас-медіа, сприяти підвищенню інтелектуального, культурного, духовного, морального рівня майбутнього фахівця. Ми дійшли висновку, що саме медіаосвітні
технології будуть ефективними у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя.
Вони допоможуть студентам більш точно визначити своє місце в системі суспільних
відносин; вибрати бажане соціальне становище; сприяють становленню особистості
студентів, дозволяють їм стати активними членами суспільства, формують світогляд,
розвивають творчі здібності й критичне мислення.
Технології медіаосвіти передбачають залучення до навчального процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні видання, радіо, телебачення, кіно тощо), так
і засоби новітніх інформаційних технологій: програмно-апаратні засоби і пристрої, що
функціонують на базі обчислювальної техніки; сучасні способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, оброблення й передачі інформації [1].
Ми запропонували власну соціально-педагогічну класифікацію медіаосвітніх технологій, що поділяється за:
– типом основного засобу медіа (преса, радіо, кіно, відео, комп’ютерні мережі та ін.);
– каналом сприйняття (аудіо, відео, аудіовізуальні, знакові — текстові, графічні);
– місцем використання (індивідуальні, групові, масові, робочі, транспортні та ін.);
– змістом інформації, напряму соціалізації (ідеологічні, політичні, морально-виховні,
пізнавально-навчальні, естетичні, екологічні, економічні);
– функціями та цілями використання (одержання інформації, освіта, спілкування, розв’язання проблем, розвага, соціальне управління);
– результатом впливу на особистість (розвиток світогляду, самопізнання, самовиховання,
самонавчання, самоствердження, самовизначення, регуляція стану, соціалізація) [3].
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У процесі професійної підготовки майбутніх учителів медіатехнології передбачають
залучення до навчального процесу як традиційні засоби масової інформації (періодичні, професійно-орієнтовані, фахові, спеціальні та науково-методичні видання, радіо,
телебачення, кіно тощо), так і засоби новітніх інформаційних технологій — програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки. Використовують також сучасні способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують
операції збирання, накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації.
Ефективність застосування технології медіаосвіти була перевірена на заняттях з різних
дисциплін (історія України, основи філософських знань, українська література, українська мова, інформатика, англійська мова, нові освітні технології, педагогіка, методика
навчання основ здоров’я, методика навчання технологій, основи виробництва).
Позааудиторна робота, яка проводиться у педагогічному училищі, теж набула медіаосвітнього спрямування: оновлено формат газети «Освітяночка», почалася робота кінолекторію, викладачі почали створювати власні блоги. Ця робота знайшла своє відображення на сайті навчального закладу.
На другому етапі впровадження медіаосвіти 15 викладачів пройшли тренінг з цифрової та медіаграмотності в рамках проекту «Навчання основам безпеки у сучасному
цифровому просторі». Цей тренінг допоміг усвідомити, що медіаосвітні технології
є унікальним засобом формування критичного мислення та розвитку творчих здібностей, засобом стимулювання самоосвіти. Викладачі почали використовувати такі
медіаосвітні засоби:
– дескриптивний (переказ медіатексту, перелік дійових осіб і подій);
– особистісний (опис відносин, емоцій, спогадів, які викликає медіатекст);
– аналітичний (аналіз структури медіатексту, мовних особливостей, точок зору);
– класифікаційний (визначення місця твору в історичному контексті);
– пояснювальний (формування суджень про медіатвір в цілому чи про його частину);
– оціночний (висновок про його переваги на основі особистісних, моральних чи
формальних критеріїв).
Викладачі українознавчих дисциплін Пістряк С.П та Мацокіна Н.Г. провели для студентів
IV курсів семінар-практикум з основ медіграмотності «Формування критичного мислення
студентської молоді у процесі споживання продукції медіаіндустрії». Завідувач педагогічної практики Кривенко Л.О. організувала очні й онлайн-консультації для педагогів з
питань інформаційних технологій та впровадження ІКТ в освітній процес.
Під час професійної підготовки у ВНЗ майбутні вчителі мають засвоїти комплекс знань,
умінь і навичок роботи із періодичною пресою професійного спрямування; виділяти й
аналізувати відповідні програми телебачення, глобальні інформаційні мережі, уміти користуватися основними сайтами мережі Інтернет, вести осмислений пошук необхідної
інформації й аналізувати її. Тому у читальній залі бібліотеки педагогічного училища оновлено комп’ютерний парк, ведеться робота з формування фонду електронних версій навчально-методичних посібників, виданих у педагогічному училищі. Усе це надає принципово нових можливостей для пізнавальної та творчої самореалізації майбутнього фахівця.
Сьогодні навчальні аудиторії Красноармійського педагогічного училища обладнані сучасними технічними засобами навчання, тому викладачі мають можливість використовувати різноманітні комбінації окремих видів медіатехнологій, так звані «мікс-медіаосвітні технології».
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Таким чином, на одному занятті можна поєднувати друковані та телевізійні технології, на іншому — цифрові й електронні тощо. Таке чергування щодо застосування медіатехнологій має ефективний вплив на навчальний процес, підвищує мотивацію, інтерес студентів до навчання, спонукає до творчої діяльності. Застосування
«мікс-медіатехнологій» дає можливість викладачам обирати такі комбінації, що більше підходять до того чи іншого заняття з урахуванням теми, мети, завдань заняття,
способів подачі матеріалу.
З метою підвищення власного досвіду викладачі приєдналися до нових спільнот:
«Хмарні технології в освіті», «Вивчаємо Googl», створили власні сайти і блоги. Учасники тренінгу, викладачі Красноармійського педагогічного училища Кривенко Л.О.,
Завгородня Н.В. виступили на міській науково-практичній конференції «Особистість
у вимірі сучасності» з доповідями «Використання Веб 2.0-сервісів на заняттях із соціально-економічних дисциплін», «Блог як інформаційний засіб навчання англійської
мови». У педагогічному училищі було проведено серію занять зі студентами за темами: «Переваги та небезпеки соціальних мереж», «Реальне та віртуальне спілкування», «Маніпуляції у кіно та на телебаченні».
Наприкінці другого етапу впровадження медіаосвітніх технологій 67% педагогів та
близько 80% студентів підтримали введення факультативних занять з основ медіаграмотності у 2016-2017 навчальному році.
Впровадження медіаосвітніх технологій у навчально-виховний процес педагогічного
училища дало можливість переконатися, що удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів передбачає відбір:
– пізнавально-інформаційних фільмів і кіноекскурсів про педагогічні й технологічні
процеси відповідно до навчальних програм;
– ресурсів мережі Інтернет, що можуть ефективно використовуватися під час уроків
практики та в позанавчальний час у режимі on-line або off-line;
– програмно-апаратних комплексів «Інтерактивна дошка», які мають властивості традиційної шкільної дошки з більшими можливостями графічного коментування екранних
зображень, що дозволяє збільшити навчальне навантаження під час викладання предмета в аудиторії, забезпечує ергономічність навчання, сприяє креативному навчанню.

Висновок
Таким чином, застосування медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі
вищих педагогічних навчальних закладів є не лише доцільним, а й необхідним.
Вони виконують такі основні функції:
– інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел інформації);
– активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;
– підвищення мотивації студентів до навчання;
– інтерактивність навчання;
– моніторинг навчального процесу;
– підвищення ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу;
– спонукання до творчої діяльності (підготовка презентацій з використанням комп’ютерних програм та ін.);
– участь студентів у відеоконференціях, робота з зарубіжними студентами та ін.
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Отже, широке застосування медіатехнологій у навчальному процесі надає викладачеві
можливість:
– урізноманітнювати завдання та форми подачі інформації;
– використовувати комп’ютерні програми, що включають набір навчальних (для презентації матеріалу), тренувальних (для відпрацювання навичок і вмінь), текстуальних
(для перевірки знань) вправ;
– моделювати ситуації, максимально наближені до умов професійної діяльності;
– активізувати навчальну діяльність студентів, посилювати їх самостійну роботу
(можливість обирати інформацію, що безпосередньо стосується їхньої професійної
діяльності, працювати у темпі, відповідно до рівня знань студента);
– розвивати критичне мислення студентів.
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Педагогічний пошуково-дослідницький
проект викладачів і студентів
Красноармійського педагогічного
училища, вчителів початкових класів
Донецької області
Керівник:
Олійник О.І., кандидат педагогічних наук,
директор Красноармійського педагогічного училища

Викладачі Красноармійського педагогічного училища пройшли
тренінг з цифрової та медіаграмотності у рамках проекту
“Навчання основам безпеки у сучасному цифровому та
медіапросторі”, який реалізує Донецький Прес-клуб за підтримки
посольства США в Україні.

Навчання основам безпеки у
сучасному цифровому та
медіапросторі
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У рамках проекту “Навчання основам безпеки у сучасному
цифровому та медіапросторі” учасники семінару-тренінгу провели
опитування серед викладачів і студентів педагогічного училища

Для роботи над проектом створили 3 групи:
І група

II група

III група

Як, на Вашу думку, впливають медіаосвітні
технології на якість навчального процесу У ВНЗ?
І – розвивають критичне мислення;
ІІ – сприяють розвитку
комунікативних здібностей;
ІІІ – підвищують інформаційну
культуру;
ІV – спонукають до творчої
діяльності;
V – модернізують навчальний
процес;
VI – розвивають уміння доцільно
використовувати медіатехнології.

Проаналізувавши результати опитування, методична
рада викладачів Красноармійського педагогічного училища
ухвалила: започаткувати науково-дослідницький проект з
метою з'ясування ролі медіаосвітніх технологій у процесі
реформування вищої педагогічної освіти

У процесі роботи над проектом ми зробили аналіз досліджень і
публікацій з теми, познайомилися з матеріалами Internet-сайтів

Висновки: сутність поняття “медіаосвітні технології” широко
розкрита у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців. Але
стан розробки практичного застосування медіаосвітніх технологій у
педагогічних ВНЗ не можна вважати достатнім.
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II етап
Об’єднання у групи за
інтересами, розподіл обов’
язків, організація та
планування роботи

I етап
Постановка проблеми – пошук,
обговорення, прийняття рішень
щодо теми, мети, завдань,
кінцевого продукту проекту.

Застосування медіаосвітніх технологій результативне за умови
якісної підготовки спеціалістів, розробки методики їх застосування
у навчально-виховному процесі.

Очікувані продукти проекту:

III етап
Вибір засобів проектної та
інформаційної діяльності,

• комп’ютерна презентація «Впровадження
медіаосвітніх технологій:
перспективи»;

проблеми

і

• дослідження впливу ІКТ на якісний
показник знань студентів;

• оформлення методичних рекомендацій щодо впровадження
медіаосвітніх технологій у педагогічних ВНЗ;
• засідання проблемного круглого столу із викладачами і
студентами, які брали участь у реалізації проекту;
• конкурс “Кращий за фахом”;
• організація online-консультацій;
• проведення вебінарів.
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дистанційні аудіо- і
відеотелекомунікації, мультимедійні
технології, презентації комп’ютерної
інформації
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IV етап
Виконання проекту (відбір
інформації, складання
робочих матеріалів,
обговорення, обмін
інформацією)

V етап
Складання робочого
варіанту проекту
(обговорення матеріалів
проекту, визначення
структури та змісту
розділів, загальний
дизайн).
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Перегляд комп’ютерних презентацій:
“Переваги та небезпеки соціальних мереж”;
“Реальне та віртуальне спілкування”;
“Маніпуляції в кіно та на телебаченні”.

Відеопрезентація досвіду
“Застосування медіаосвітніх технологій у
процесі підготовки майбутнього фахівця”
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Засідання проблемного круглого столу
з викладачами і студентами, які брали участь
у реалізації проекту

Презентація
проектів електронних
підручників
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Конкурс “Кращий за фахом”

(1 етап конкурсу – проведення уроків із використанням
ІКТ)

Організація online-консультацій
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Участь у VІІ Міжнародній виставці
“Сучасні заклади освіти – 2016”.
• Засідання круглого столу “Шкільний
європейський клуб – новий формат
для творчого вчителя”

ВИСНОВКИ
Робота над проектом сприяла:

• формуванню медіаграмотності й медіакультури;
• виробленню уміння орієнтуватися у медіаосвітніх
технологіях;

• активізації
студентів;

Фестиваль презентацій творчих
досягнень навчальних закладів
“Хмарні технології в освіті”

Участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції
“Інноваційний навчальний заклад:
досвід, стратегії розвитку”

навчально-пізнавальної

діяльності

• підвищенню мотивації студентів до навчання;
• формуванню критичного мислення;
• удосконаленню професійної підготовки студентів.

Презентація роботи гуртка
“Юний журналіст”

68

69

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

«Медіакомпетентність як інноваційна практика
організації навчально-виховного процесу»

Виклад основного матеріалу

Автори: Ємцова В.О., Піддубний С.А., вчителі історії ЗОШ І-ІІІ ст. №64, м.Маріуполь

У 2010 році Національна академія педагогічних наук прийняла Концепцію запровадження медіаосвіти в Україні, яка розрахована на 2010-2016 рр. Етапи реалізації Концепції були розподілені за принципом експерименту (до 2013 р.) та поступового укорінення медіаосвіти та стандартизації вимог (до 2016 р. включно) [5].

МЕДІАОСВІТА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Ефективна медіаосвіта можлива лише за реалізації одночасно декількох напрямків:
– розробка психологічно обумовлених і адаптованих програм варіативних курсів всіх
ступенів загальної освіти;

Анотація: Стаття присвячена питанню формування медіаосвітніх компетентностей
учнів середнього та старшого шкільного віку з курсу історії. Аналізується сучасний стан
медіаосвіти, надаються рекомендації щодо використання методів і прийомів медіаграмотності у процесі організації навчальної і пошукової роботи з суспільствознавства.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіакомпетентність, медіатекст.
Постановка проблеми
Сучасна українська освіта в умовах євроінтеграції потребує докорінних змін. Реформи, розпочаті Міністерством освіти і науки у 2014-2015 рр., продовжили оновлення
державних освітніх стандартів та змінили концептуальні підходи до основних завдань
загальної освіти. В умовах змін та переорієнтування національного шкільництва на
перший план виходить створення якісно нової системи освітніх закладів та наповнення
навчального процесу методами і прийомами, які забезпечують формування життєвих
компетенцій учнів. Поряд з здоров’язберігаючою, комунікативною, моделюючою,
прогностичною компетенціями в умовах розвитку інформаційного суспільства чільне
місце у підготовці учня до конкурентоспроможності на ринку праці та в житті зайняла медіаграмотність. Актуальність нашого досліждення полягає в потребі детального
аналізу методів і прийомів медіаосвіти на уроках суспільствознавства, а саме історії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє нам зробити висновок, що, завдячуючи плідній роботі науковців Академії української преси та спільноти медіаосвітян,
зроблений великий крок у дослідженні проблеми впровадження медіаосвіти у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл України. Серед вітчизняних авторів, які
активно досліджують суспільствознавчий напрямок медіаосвіти, виділяємо О.А. Бондаренко, О.В. Волошенюк, А.П. Мокрогуза, Г.В. Онковича, О.М. Плющ. В Росії провідними дослідниками медіаосвіти є О.В. Федоров, І.В. Челишева, Э.В. Мурюкіна, І.В.
Васильєв тощо. У 2010-2015 рр. світ побачили навчальні програми варіативних курсів
з медіаосвіти та збірки уроків в галузі суспільствознавства з елементами медіаосвіти,
семінарів і конференцій з проблем медіаграмотності, що збагатило науково-педагогічний простір. Але поряд з тим існує потреба подальшого аналізу впровадження методів
і прийомів медіаграмотності на уроках історії.
Основними завданнями дослідження є: аналіз існуючої концепції впровадження
медіаосвіти в Україні та її практичне застосування в сучасних умовах існування суспільствознавчої освіти, виділення основних методів і прийомів медіаосвіти на уроках
історії та наведення прикладів використання технологій медіаграмотності в навчально-виховному процесі, створення рекомендацій для подальшого розвитку медіакомпетентності учнів.
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– інтеграція медіаосвіти в усі освітні галузі;
– впровадження профільного рівня медіаосвіти;
– активне залучення позакласної роботи гуртків, секцій;
– залучення освітян, учнів та їх батьків до спільного навчально-пошукового процесу [6].
Процес впровадження медіаосвіти за положеннями Концепції добігає кінця, і наразі існують як здобутки, так і проблеми із практичною реалізацією положень зазначеної Концепції.
Серед здобутків окреме місце займає діяльність Академії педагогічної преси, яка очолює процес впровадження медіаосвіти в середовищі педагогів, проводить медіаосвітні
тренінги, курси підвищення кваліфікації вчителів, розробляє широкий спектр науково-методичної літератури, посібників, збірників, проводить науково-пошукову і дослідницьку роботу засобами конференцій, семінарів, дидактичного практикуму. Все це збагачує вітчизняну педагогіку і дидактику, покращує рівень медіаосвітнього руху в Україні.
Аналіз результатів першого підготовчого етапу всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти дає змогу стверджувати, що критична маса учасників нової фахової спільноти набирає сили [8, с. 74].
Серед бар’єрів впровадження медіаосвіти визначаємо:
– застаріле і недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
– недостатня кількість підготовлених фахівців;
– перевантаження навчальних планів і відсутність автономії навчальних закладів у виборі
варіативних курсів [3, с. 22].
Більшість зазначених нами бар’єрів є наслідком незацікавленості держави на попередніх етапах впровадження медіаосвіти. На фоні відсталості вітчизняної педагогічної науки та більш пізнього впровадження медіаграмотності українська школа залишається
не готовою до реальної і повноцінної реалізації положень Концепції.
Закономірним результатом здобутків і проблем впровадження медіаосвіти є дії сучасної освітянської спільноти. Усвідомлюючи загрозу інформаційних небезпек, аналізуючи наявні в загальній освіті медійні і технічні можливості, вона хоч і не системно, але
впроваджує елементи медіаосвіти та медіаграмотності. Загальна картина медіаосвіти
в Україні постає як первісний етап накопичення знань і досвіду з медіаграмотності з
урахуванням національного характеру медіаобізнанності та медіакультури населення.
Сучасне суспільствознавство й історія в цілому переживають часи стрімкого переосмислення. Історія перестає бути наукою минулого і трансформується в науку досвіду
і прогнозування. Серед основних напрямків подальшого розвитку історичного компо71

ненту базової освіти стає медіакомпетентність. Це визначається тим, що саме історія,
правознавство, етика та інші предмети суспільствознавчої галузі дають відповіді на суспільні запити, серед яких найголовнішими постають: проблема усвідомлення власної
ідентичності, цивілізаційного вибору, прийняття загальнолюдських цінностей.
Сучасна навчальна програма з історії, особливо в старших класах, насичена подіями,
термінами, особистостями, процесами. Під час вивчення матеріалу учень набуває нових навичок і здібностей. Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти серед завдань суспільствознавчої галузі виокремлює забезпечення реалізації
можливостей розвитку учня як вільної особистості з творчим і критичним мисленням,
власною самоідентифікацією з подальшою самореалізацією в житті [4]. Виконання цих
завдань можливо не тільки із залученням вже традиційних методів навчання, а й реалізації медіаосвітніх технологій.
В межах медіаосвіти можливий розвиток умінь орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, підвищення рівня медіаграмотності школярів, зміна їхньої позиції при
сприйнятті різних медіатекстів — з пасивного поглинання до критичного аналізу одержуваної інформації.

Ці помилки викликані через перехідний етап розвитку освітнього простору, а саме
відмова від тоталітарної колективістської педагогіки, централізму освіти, засилля дидактики, монополізму джерел інформації до автономізації навчальної діяльності, права вибору та особистісної ідентифікації на основі плюралізму думок і гуманістичних
цінностей. Подолати означені недоліки допомагає широкий інструментарій методів і
прийомів медіаосвіти, які бажано використовувати в процесі підготовки і проведення
уроків історії в середній і старшій школі.
Основним об’єктом медійного дослідження є медіатекст, що в традиційному розуміння
є наративом, тобто носієм інформації. Медіатексти за характером передачі та відтворення інформації поділяються на:
- усні (промови, виступи, казки, перекази, міфи);
- графічні (хроніки, літописи, статті, епістолярна та мемуарна спадщини, архіви);
- аудіальні (голосові, радіоповідомлення, пісні);
- візуальні (картини, плакати, скульптури);
- динамічні (вистави, фільми, спогади);
- археологічні.

Кінцевою метою медіаосвіти є розвиток медіаграмотності учнів, що сприяє спілкуванню
з медіа під критичним кутом зору, розумінню значимості медіа в житті кожної людини [9].

Розуміння відмінностей засобу передачі інформації надає можливість точно і ефективно використовувати різні за призначенням і формою методи медіаосвіти.

Отже, медіаграмотність стає провідним компонентом для людини інформаційної цивілізації, а суспільствознавча освіта з комплексним медіаосвітнім супроводом робить людину готовою, а значить, захищеною перед загрозою інформаційної або медіанебезпеки: пропаганди, маніпулювання суспільною думкою, підміни цінностей, розмивання
ідентичності як особистості, так і культурних, етнічних, конфесіональних спільнот.

Як приклад, набирає популярності у педагогів і учнів метод критичного осмислення
та медіааналізу нетрадиційних медіатекстів, наприклад, документального і художнього
кіно на уроці [2, с. 333]. Це є позитивним зрушенням у відході від схоластичного і догматичного вивчення історії.

Практичне застосування технологій медіаосвіти на уроках історії достатньо різноманітне, але воно потребує декількох невід’ємних одна від одної умов:
– належне матеріально-технічне і науково-методичне забезпечення;
– достатній і високий рівень оволодіння вчителем освітніх технологій і компетенцій;
– системність та черговість використання елементів медіаграмотності;
– рефлексія та корекція здобутих знань і навичок;
– моніторинг та самоаналіз досягнень і прогалин в освітній діяльності.
Дотримання цих умов надає можливість вчителю вдало реалізовувати медіаосвітні програми і компоненти, які характеризуватимуться комплексною роботою і системністю наслідків.
Серед основних помилок сучасної освітянської спільноти в умовах сьогоднішнього стану загальної середньої освіти виділяємо наступне:
– несистемність використання технологій;
– порушення принципу послідовності пізнавальної діяльності учня;
– перевантаження і недоцільне використання тих чи інших методів і прийомів медіаосвіти;
– недотримання об’єктивності і неупередженість, підміна змісту медіатекстів власним
судженням;
– акцент другорядних фактів, нівелювання основного інформаційного навантаження.
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На уроках історії вчитель є завжди ініціатором і консультантом медіаосвіти, постаючи
експертом, радником, провідником, опорою для учнів у їх пошуку і саморозвитку. Роль
вчителя на уроці залежить від форми і місця уроку в навчальній темі. Якщо на вступних уроках вчитель завжди є першовідкривачем і провідником, то на етапах осмислення
нового матеріалу він виступає консультантом і куратором навчального пошуку учнів.
Цікавим є місце уроків рефлексії і корекції навчальних досягнень учнів. Місце вчителя
на означених уроках з використанням медіаосвітніх технологій полягає в позиції порадника та експерта. Так само як змінюється місце вчителя, так і еволюціонує у своїй
ідентифікації і учень. Виконуючи вправи з медіаграмотності, учень поетапно змінює
свою роль — від споживача, свідка, спостерігача до активного учасника і автора медіапроцесу. Якщо учень проходить цей шлях комплексно і стає в подальшому ініціатором
пошуку об’єктивної інформації, то саме тоді вчитель може вважати цілком виконаним
завдання розвитку медіакомпетенції учня.
Урок історії складний за структурою і відмінний від предметів природничого і математичного напрямку. Під час підготовки та проведення він вимагає від нас постійного
відпрацювання набутих навиків і знань в умовах інформаційного перенасичення. Тому
для учителя буде цікавим і корисним використання елементів медіаграмотності.
Відповідно до етапу уроку історії можна скласти наступну рекомендацію щодо використання прийомів медіаграмотності (Див. таб.1). Результати авторського пошуку відображає таблиця, яка скеровує вчителя на використання диференційованих за складністю і
спрямованістю прийомів навчально-пізнавальної діяльності з елементами медіаосвіти.
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Таблиця 1. Прийоми та методи медіаосвіти на уроці історії
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
УРОКУ

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ
Метод незакінченого речення «Після

Оголошення цього уроку я зможу…»
теми та мети Постановка проблемних питань
уроку
І.Фаза
евокації

Мотивація
пізнавальної
діяльності
учнів
Актуалізація
знань учнів

ІІ. Фаза
осмислення

ІІІ. Рефлексія

Стадія
консолідації
знань

Підбиття
підсумків
уроку
ІV. Домашнє завдання
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Індивід.
Фронт.

Інструктаж з медіаграмотності

Фронт.

Інтерактивна вправа «Фотоасоціації»

Групова

Метод історичної ретроспективи

Парна

Метод асоціативного куща

Індивід.

Метод логічного ланцюжка

Індивід.

Метод Резюме

Індивід.

Вправа розвитку логічного мислення
«Визнач пріоритети»

Групова

Комунікаційний ланцюжок Лассуелла

Стадія
побудови
знань,
вивчення
нового
матеріалу

ФОРМА

Структуроване повідомлення за моделлю
«піраміда» (правильна або перевернута)
Вправа на поточне закріплення «Експерти
протии журналістів»
Прийоми критичного мислення. Вправа
«Встановіть відповідність»

Індивід.
Парна,
індивід.
Групова
Групова
Групова
Групова

Робота з логічно-хронологічною таблицею

Групова

Розвиток аналітичного мислення. Вправа
«Декодування тексту»

Індивід.

Вправа «Згоден / Незгоден…»

Індивід.,
парна

Аналіз та «дешифрування» медіатекстів

Групова

Вирішення проблемних питань

Фронт.

Творча лабораторія медіаосвіти «Новини в різних медіа»

Групова

Метод інфографіки

Індивід.,
парна

Метод відсіювання

Парна

Оцінювання власної роботи учнів в групах

Індивід.

«Кубик аналізу ознак понять»

Індивід.

Вправа-резюме «Телефонний дзвінок до
відсутнього на уроці учня»

Індивід.

Методика аргументованої оцінки
Створення медіапродуктів
Образно-смислові конструкції

Індивід.
Диференц.

Використання зазначених методів не тільки сприятиме формуванню в учнів медіакомпетенції, але й зробить урок історії динамічним, цікавим, «незвичним» та ефективним.
Але методи і прийоми повинні супроводжуватися обов’язковим детальним інструктажем і наочним забезпеченням. Рекомендується на окремих уроках крок за кроком відпрацьовувати методи, особливо такі як: декодування тексту, комунікаційного ланцюжка, структурованих повідомлень [10, с.13], поступово збільшуючи самостійність учнів
в процесі їх подальшого виконанн я. Для більш зручної роботи бажано розробити і
зафіксувати з учнями письмові (надруковані) рекомендації до виконання медіаосвітніх
вправ. Це надає уроку чіткості, а учням зручності і впевненості у своїх діях.
Треба зазначити той факт, що медіаосвіта передбачає не тільки класну, але й позакласну
роботу вчителя і учня.
Отже, на уроці історії засобами медіаграмотності учень здобуває комунікативну і медійну компетенцію у процесі сприймання, обумовленого минулим досвідом, надбаними
знаннями, вміннями людини, її психічним розвитком.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, медіаосвіта на уроках історії є важливою складовою формування життєвих компетентностей учнів, а саме орієнтування їх в інформаційному просторі, його усвідомлене сприйняття, переробка медійних даних, формування власної критично виваженої
аргументованої думки.
Аналіз сучасного стану медіаосвіти засвідчує відсутність комплексної реалізації Концепції, що створює передумови укладання більш практичної і всеосяжної програми
медіаосвіти української загальноосвітньої школи у найближчі роки. Цей факт вимагає
від науковців, освітян звернути більшу увагу на медіаосвіту як реальний засіб покращення якості навчально-виховного і пізнавального процесу і захисту від медійної небезпеки.
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«Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. – К., 2013. - С. 63 – 79.

Мета:
1. Ознайомити учнів з історичними подіями та процесами:

9. Пензай С.М. Медіаосвіта як процес розвитку й саморозвитку особистості сучасного школяра /
С.П. Пензай // Урок. Форум педагогічних ідей. – [Електронний ресурс].
10. Фірсіна С.І. Комунікація та медіа / С.І. Фірсіна // Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка [Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В. Різуна]. – К,: Академія
української преси, Центр вільної преси, 2013. – С. 10 – 31.

- виникнення і становлення ісламу як світової релігії;
- заснування і розвиток Арабського халіфату;
- досягнення арабської цивілізації;
- сприяти формуванню історико-предметних компетенцій:
- розвивати навички роботи з медіатекстами;
- вдосконалювати вміння співпраці в групах;
- ознайомити з основами аналітичного та критичного мислення;
- вдосконалювати комунікативну, аналітичну, інформаційну компетенцію учнів;
- формувати навички медіаграмотності учнів.
2. Виховувати в учнів:
- гуманістичні традиції; взаємоповагу до багатоманітності думок і суджень;
- толерантність, поважне ставлення до історії інших народів; віротерпимість, розуміння взаємовпливу та взаємодії цивілізацій світу.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
- показувати на карті основні напрямки завоювань арабів, територію Арабського халіфату;
- дати оцінку діяльності пророка Мухаммада та халіфів;
- використовувати технології критичного опрацювання медіатекстів;
- висловлювати та обґрунтовувати власне судження.
Терміни: Арабський халіфат, Аравія, бедуїни, пророк, халіф, Мекка, Медина, Коран, Суна, медресе.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: стінна карта «Арабський халіфат VІІ-ХІ ст.», атласи, підручник (див.
бібліографію), картки із завданнями, плакати, ІКТ, зошити.

БІБЛІОГРАФІЯ
Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: посібник для вчителя/ За ред. В. Іванова,
О. Волошенюк, О. Мокрогуза. – К.: Центр вільної преси, АУП, 2016. – 201 с.
Медіаосвіта та медіаграмотність: підр./ Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за наук. ред.
В.В. Різуна. - К.: Центр Вільної Преси, 2013. - 352 с.
Пометун О.І. Всесвітня історія: підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. Навч.закладів/ О.І.Пометун, Ю.Б.
Малієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – С. 39 – 49.
Філатова О.Д. Робота над медіатекстами на уроках літератури і історії як шлях дов провадження
шкільної медіаосвіти / О.Д. Філатова, Л.В. Хорольська. - [Електронний ресурс].
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СТРУКТУРА УРОКУ
Структурні компоненти
уроку

ХІД УРОКУ
Методи і прийоми

№
слайду

час

Клас поділений заздалегідь на три групи, кожна з яких отримує комплект додатків й
словник термінів для роботи на уроці.
ФАЗА ЕВОКАЦІЇ

Фаза евокації
І. Організаційний момент

Слово вчителя.

1

1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних
знань учнів

Вправа «Асоціації».

2

3 хв.

ІІІ. Мотивація пізнавальної
діяльності учнів

Слово вчителя.

ІV. Оголошення теми та мети Повідомлення теми уроку.
уроку

3
4

2 хв.
2 хв.

Вправа «Співставляй та
аналізуй».

5-18

24 хв.

Слайд 1
Психоформула уроку:
Хай в тебе Розум буде водієм,
Бо тільки з ним добро ми пізнаєм.

Вправа «Асоціації»

Бесіда. Робота в групах.

Вчитель демонструє слайд презентації, на якому розміщені зображення: мечеть, півмісяць, Коран, люди, що проводять намаз, дівчина у чадрі та Бахчисарайський палац.

Комплексна робота з текстом
підручника.

Учні протягом декількох хвилин висловлюють свої думки з приводу зображень, характеризуючи, що вони бачать, які асоціації викликають ці зображення та що їх об’єднує.

Історичне дешифрування.

Після висловлювання думок учнів, вчитель ставить акцентовані питання:

Аналіз медіатексту.

- Чи пов’язані ці зображення з історичними знаннями, які учні вже отримали?

Технологічна карта (монарх).

- Які зображення викликають чітку асоціацію, а які під сумнівом?

Робота з картою.

- Чи можна об’єднати ці явища в єдине поняття?
Орієнтовно учні можуть висловити свої враження про красу або загадковість запропонованих зображень, перелічити, що їм знайоме і незнайоме. Учитель допомагає дійти
висновку, що мова йде про арабо-ісламську цивілізацію.

Доповідь учня.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вправа «Історична новина».

Слово вчителя

Фаза рефлексії
Історична загадка.

19-20

6 хв.

Оцінювання учнями власної роботи на уроці.
VІІ. Підбиття підсумків
уроку

Підсумок. Оцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання

Інструктаж щодо виконання.
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Створення робочого настрою.

Слайд 2

Перегляд фрагментів
документального фільму.

VІ. Рефлексія

Перевірка присутності учнів на уроці, підготовка учнів до уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Фаза осмислення
V. Вивчення нового матерілу.
Осмислення нових знань і
умінь учнів.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

4 хв.
21

1 хв.

Сьогодні в світі налічується безліч народів, мов, культур та релігій. В більшості своїй
вони набули сьогоднішнього вигляду саме в період середньовіччя. Виникли західноєвропейські народи, завершили своє формування великі азійські і американські цивілізації.
Утворюються нові осередки культури й господарства.
Ми ознайомилися із становленням західноєвропейської цивілізації та зародженням
України-Русі. Ми пізнали основи християнства, долучилися до героїчної і трагічної
історії народів Європи, зазирнули у повсякденність західної середньовічної людини.
Але середньовіччя залишається не повноцінним, якщо ми не розглянемо ще одну його
яскраву сторінку, а саме виникнення ісламської цивілізації, елементи якої ми можемо
спостерігати на зображеннях.
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На теренах середньовічної Месопотамії та Аравії утворюється зовсім інша культурно-релігійна спільнота, а саме «арабський світ», який сьогодні є динамічною світовою
цивілізацією і основою якого є іслам. Важливим є той факт, що Україна знаходиться
на перехресті християнського та ісламського світів, батьківщиною кримськотатарського народу, який сповідує іслам.

Слово вчителя

Сьогодні наша історична подорож, що охоплює п’ять століть, промайне серед пісків
Аравії і Північної Африки, в оазах Середньої Азії, на березі Індійського океану. Здобувши нові знання і заглянувши в книгу буття людства, спробуємо в кінці уроку дати
відповідь на важливе для нас питання:

Бесіда

Слайд 3

Виконуючи вправу, ми з вами опрацювали різні форми передачі інформації — візуальну
(ілюстрації) та текстову. Різні форми передачі інформації можуть по-різному охарактеризувати суть явища. Залучення однієї форми не надає вичерпної інформації для
нас, у чому ви мали змогу переконатися, виконуючи попередню вправу.
Що необхідно зробити, щоб отримати повну інформацію про подію, явище, постать в
історії? (Необхідно залучати різні форми передачі інформації)
Чому є важливим володіння повною інформацією про подію, явище, постать в історії?

ІV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

У процесі відповідей учнів учитель націлює їх на думку, що важливість залучення різних форм інформації (медіатекстів) є запорукою уникнення стереотипів та помилковості суджень.

Слайд 4

Слайд 7

Виявлення учителем рівня підготовки учнів до роботи на уроці. Створення сприятливої
психологічної атмосфери та скерування учнів на засвоєння матеріалу.

Слово вчителя.

Проблемне питання: чи можна назвати арабів посередниками між Заходом і Сходом?

1. Аравійський півострів та його жителі

Ми з’ясували, що майже всі жителі Аравійського півострова на початку середньовіччя
були язичниками. На чолі арабських племен стояли шейхи. Вони керували воїнами під
час набігів, викупляли полонених, вирішували суперечки. Племена були розрізненими і
воювали між собою. Через міжплемінні чвари торгівля, яка була основою життя у
пустелях Аравії, прийшла у занепад. Виникла реальна загроза існуванню місцевих торгівельно-кочових племен.

Слайд 5, 6

Питання до учнів

Слово вчителя

Що могло припинити постійні війни?

Одночасно з розповіддю учитель працює з історичною картою та слайдом презентації, де загалом характеризує умови життя народів Аравійського півострова.

Орієнтовні відповіді учнів:

ФАЗА ОСМИСЛЕННЯ
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

У давні часи територія Аравійського півострова поступово заселялася людьми. Складні умови існування, сусідство з великими державами створили особливі умови розвитку
аравійських народностей. Але Аравія не була схожою на середньовічні європейські регіони. У період IV-VІ ст. завершилося формування основ життя населення півострова.
Вправа №1 «Співставляй та аналізуй».
Додаток 1-3.
Робота за підручником в групах
Для того щоб з’ясувати особливості розвитку населення Аравії, мені потрібна ваша
допомога. Ми з вами розглянемо ілюстрації у підручнику і спробуємо дати характеристику життю населення Аравії у VI ст. (с.39-40).
Учні у групах опрацьовують матеріал п.1 §6 на с.39-40 та виконують завдання:
Розгляньте зображення та висловіть припущення про повсякденне життя арабів
(умови та спосіб життя (1 група), побут (2 група), звичаї та вірування (3 група).
Порівняйте висловлені припущення з текстом підручника (с.39-40) (умови та спосіб
життя (3 група), побут (1 група), звичаї та вірування (2 група).
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1) поява зовнішнього грізного ворога;
2) бажання купців спокійно торгувати;
3) поява нової релігії.
Слово вчителя
Аравії загрожували Візантія та Іран. Купці зазнавали збитків, ремісники, землероби,
скотарі позбавлялися заробітків. Усі відчували необхідність об’єднання. Але ніхто не
знав, як це зробити. Започаткував цей процес засновник нової релігії — Мухаммад.
2. Пророк Мухаммад і нова релігія
Слайд 8-9
Слово вчителя
Єдиним, що могло об’єднати людей різних занять, була віра. До цього релігійні культи роз’єднували, але вчення, яке засновує Мухаммад, стає тим монолітом, на якому
і сьогодні існує арабський світ. Прошу вас опрацювати текст підручника (с.41-43) і
виписати до вже розроблених таблиць події, які є важливими в історії появи ісламу,
терміни, які знадобляться нам в процесі вивчення, та скласти коротку характеристику діяльності Мухаммада за наведеною схемою.
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Слайд 10-12
Вправа №2 Комплексна робота з текстом.

Учитель з учнями для прикладу розбирає 1 і 5 правило, а учні на картці розбирають
2,3,4 правило.

Додаток 1-3

Загальна робота

Робота за підручником та презентацією.

1) Лише, єдиний, що, вірити, Аллах, Мухаммад, Пророк, існує, його, а, Бог. (Вірити, що
існує лише єдиний Бог — Аллах, а Мухаммад — його Пророк.)

Слайд 9-16
Групи учнів виконують наступні завдання:
1. Заповнити хронологічну таблицю.
2. Скласти словничок термінів.
3. Скласти коротку характеристику засновника ісламу Мухаммада.
Для опрацювання завдань групам дається час до 5 хв. Під час роботи груп учитель консультує учнів, роз’яснює незрозумілий навчальний матеріал.
Після чого представники груп презентують з місця свої результати. Під час відповідей
на слайдах з’являються відповіді на завдання: хронологічна таблиця, словник термінів,
портрети й малюнки Мухаммада.

Робота в групах
2) День, на, п’ять, молитися, разів. (П’ять разів на день молитися.)
3) Поста, зі, священний, рамадан, світанку, місяць, сонця, до, дотримуватися, у, заходу.
(Дотримуватися поста у священний місяць рамадан зі світанку до заходу сонця.)
4) П’яту частину, допомоги, доходу, бідним, милостині, для, сиротам, і, роздачу, на. (Витрачати п’яту частину доходу на роздачу милостині — для допомоги бідним і сиротам.)
Загальна робота
5) Мекку, хоча б, паломництво, Медіну, раз, і, святі місця, житті, у, зробити, у. (Вчинити
хоча б раз у житті паломництво у святі місця — Мекку і Медіну.)

Слово вчителя

Слайд 13

Дуже добре, ми з вами ознайомилися з перебігом подій виникнення ісламу. Я думаю, всі
зрозуміли, що виняткове значення у цих подіях мала саме діяльність Мухаммада.

Слово вчителя

Запитання учням
Завдяки чому та в яких історичних умовах Мухаммад очолює процес релігійного об’єднання арабів?
Орієнтовні відповіді учнів:
- особисті якості пророка: переконливість, ораторське мистецтво, наполегливість,
прагнення до лідерства;
- суспільні умови: розчарування населення місцевими язичницькими віруваннями,
розрізненість племен, поширення процесу соціального розшарування;
- зовнішні чинники: поширення християнства та іудаїзму, загроза завоювань.
Слово вчителя
Мухаммад, як ми з’ясували, став основоположником ісламу не тільки завдяки особистим людським якостям. Провідними чинниками стали історичні умови, що склалися
в Аравії у VII ст., та готовність суспільства до сприйняття прогресивних ідей монотеїзму. Цей факт визнає навіть священна книга мусульман – Коран, яка засвідчує
діяльність попередніх пророків, але віддає перевагу саме Мухаммаду, який переосмислив та узагальнив досвід попередніх поколінь і висловив саме ті ідеї, що були необхідні
суспільству для його подальшого розвитку.
Дослідивши умови виникнення ісламу, роль Мухаммада, я пропоную вам визначити
п’ять обов’язків правовірного мусульманина, які є незмінними й до теперішнього часу.
Вправа №3. Історичне дешифрування
Додаток 1-3
Для з’ясування основних постулатів правомірних мусульман групам необхідно відновити правильний порядок слів у реченнях.
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Всі одкровення пророка пізніше були записані в Корані — священній книзі мусульман. Остаточного вигляду він набув наприкінці VII ст. У Корані містилося 114 сур (глав). Також
мусульмани шанують збірку висловів Мухаммада та розповідей про його життя — Суну.
На основі Корану були розроблені правила поведінки для мусульман, вони називаються шаріат
— правильний шлях. Вже після смерті Мухаммада його одкровення стали трактувати в залежності від тієї мети, яку ставив перед собою кожен наступний ісламський правитель.
Вправа №4. «Аналіз медіатексту» (за К. Безелгет та Е. Хартом)
Додаток 1-3
Учні на основі пам’ятки з аналізу медіатексту досліджують структуру, цілі та засоби
медіаповідомлень з Корану.
Завдання для аналізу:
- кого можна назвати автором Корану? (медійні агенства)
- якого жанру цей медіатекст? (медійні категорії)
- яка головна мета одкровень пророка? (медійні технології)
- чи є бажання автора змінити вашу поведінку? (медіааудиторія)
- яка аудиторія цього медіатексту? (медіааудиторія)
- як автор намагається довести, що повідомляє правду? Чи містить медіатекст прихований підтекст? (медіарепрезентація)
3. Арабський халіфат
Слайд 14
Слово вчителя. Робота з термінами
Після смерті пророка Мухаммада державою керували халіфи.
Халіф – наступник пророка Мухаммада, титул ісламського правителя.
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Вправа №5. «Термінологічна карта»

Слово вчителя

Учні в групах отримують схему-шаблон, яку вони заповнюють протягом 3 хв. Учні
добирають до терміну «правитель (монарх)» історичні синоніми (князь, король, імператор, вождь, володар, цар). Після підбору синонімів, учні роблять висновок щодо різних
форм, але одного змісту поняття. Вчитель виконує роль консультанта.

Дякуємо нашому доповідачу. Але розквіт халіфату не був тривалим. Надто велика територія
опинилася під владою Дамаску та халіфів з династії Омейядів. У 750 році було повалено
династію Омейядів. До влади прийшла нова династія — Аббасиди. Арабський халіфат
отримав нову столицю — Багдад. Аббасиди здійснили незначне розширення території. Але
держава почала розпадатися, залишивши по собі високу культуру арабського світу.

Слово вчителя
Отже, ми переконалися, що одне і те саме явище, а саме «правитель», може мати
різні назви, зберігаючи єдиний зміст цього поняття. Але важливо зрозуміти, що кожна назва відображає особливості історичного розвитку окремих народів та їх традиції державотворення.
Перші чотири халіфи були найближчими сподвижниками й родичами пророка Мухаммада. Це був час, коли почалися перші завоювання арабів. З цими подіями ми ознайомимося за допомогою наших карт та відеоролика «Арабські завоювання».

Слайд 17
Я думаю, що всім стало зрозуміло, що Арабський халіфат вплинув суттєво на життя
не тільки арабських племен, а й тих народів, які були завойовані ними впродовж
існування халіфату.
4. Знання та культура арабського світу
Слайд 18

Слайд 15-16

Вправа №6. Створення медіатексту «Історична новина»

Робота з картою та відеоматеріалом

Додаток 1-3

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласу «Арабські завоювання у
VII-IX ст. Утворення халіфату», виконати завдання та дати відповіді на питання:

Учні у групах опрацьовують текст підручника с.45-48 та готують коротке інформаційне
повідомлення (не більше 20 слів) для оприлюднення у соціальних мережах.

1) Покажіть територію Арабської держави часів Мухаммада.
2) З якою могутньою державою межували араби?
3) Коли починаються завойовницькі походи? Укажіть напрями завойовницьких походів.
4) Під час правління якої династії територія Арабського халіфату збільшується у декілька разів?
5) Назвіть держави, які були знищені під час завойовницьких походів арабів.
6) Назвіть найбільш визначні битви?
7) Якого року араби з’явилися біля стін Константинополя?
8) Назвіть резиденції халіфів.
Слово вчителя
Молодці! Ми з вами ознайомилися з територіальними змінами та завоюваннями арабів,
використовуючи різні медіаджерела.
Бесіда за запитаннями:
- Які медіаджерела були використані нами для отримання інформації щодо заснування Арабського
халіфату? (історична карта, відео сюжет, текст підручника, схема, розповідь вчителя).
- Яке джерело інформації для вас є більш зручним у використанні?
Вчитель акцентує увагу учнів на важливості використання якомога більшої кількості
джерел для отримання найбільш достовірної і повної інформації про явище.
Після вдалих походів араби засновують могутню державу — Арабський халіфат, яка
існувала з кінця VII до середини ХІІ ст. Про її устрій та життя пропоную ознайомитися
з доповіді учня.
Випереджувальне завдання. Доповідь учня
Учень класу готує та презентує невеличку доповідь про розвиток Арабського халіфату.
Одночасно учень демонструє власно створений плакат-схему з історії середньовічної
арабської держави. На презентацію доповіді розраховано до 3 хв.
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1 група — «Відкриття медресе в Дамаску»;
2 група — «Аль-Біруні — видатний арабський географ»;
3 група — «Побудована нова мечеть в Бухарі».
Групи учнів працюють протягом 5 хв. та презентують створені медіатексти.
Слово вчителя
Завдяки вашим повідомленням ми з’ясували, що араби були не тільки завойовниками,
але й науковцями, поетами, лікарями, митцями. Велика кількість медресе та
увага халіфів до освіти дали змогу арабському світу зайняти провідне місце серед
цивілізацій середньовіччя.
ФАЗА РЕФЛЕКСІЇ
VІ. РЕФЛЕКСІЯ
Слово вчителя
Ми сьогодні з вами добре попрацювали, ознайомилися з важливими подіями світової
історії, а саме з виникненням світової релігії ісламу та велетенської держави
середньовіччя — Арабського халіфату.
Прошу вас продемонструвати, як ви усвідомили сьогоднішній матеріал уроку. Пропоную
вам відгадати історичну загадку.
Слайд 19
Вправа №7. Історична загадка
Додаток 1-3
Учні в групах вирішують графічну загадку. Протягом 3 хвилин вони записують потрібні
терміни. Потім презентують результати своєї роботи.
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М

ДОДАТКИ

- мусульманський храм
№

Назва

1

Картка роботи групи №1

2

Картка роботи групи №2

3

Картка роботи групи №3

Оцінювання власної роботи учнів в групах Додаток 4

4

Картка самооцінювання учнем власної роботи в групі

Заповнення індивідуальної картки самооцінки

5

Презентація до уроку

- пророк Аллаха
- церковна школа в ісламі
- відданий Аллахові

Слайд 20

ДОДАТОК 1
ГРУПА 1

Вправа «Мікрофон». Вирішення проблемного питання
Чи можна назвати арабів посередниками між Заходом і Сходом?
Діти діляться своїми міркуваннями щодо навчального матеріалу.
VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Слово вчителя, слайд
Отже, у VІІ ст. історія світу змінюється, і ми переконалися в цьому. Діяльність Мухаммада та його послідовників призводить до виникнення світової релігії — ісламу та утворення
єдиної арабської держави — Арабського халіфату. Окрім політичного і релігійного значення, ці події суттєво змінили життя населення Північної Африки, Передньої і Середньої Азії,
Європи, через синтез надбань підкорених народів виникла розвинута і передова арабська
культура. Арабській світ, створений епохою середньовіччя на перехресті Заходу і Сходу, є
невід’ємною частиною сучасності.
Учитель оцінює роботу груп учнів, відзначає кращі відповіді, організованість учнів під
час роботи в групах, зазначає типові помилки й недоліки в роботі груп.
VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Учитель проводить інструктаж з виконання домашнього завдання.
Слайд 21
1. Опрацювати відповідний текст підручника (§6, с. 39-49).
2. Добрати ілюстрації з історії арабського світу та надати їм короткі власні коментарі.
1 група — «Пророк Мухаммад»
2 група — «Араби-завойовники»
3 група — «Арабські міста — центри культури Сходу»

Вправа №1. «Співставляй та аналізуй»
За допомогою матеріалу підручника на с. 39-40 виконайте наступні завдання:
3. Розгляньте зображення на с.39 та обговоривши в групі висловіть припущення про умови та
спосіб життя арабів у V-VII ст. н.е.
4. Уважно прослухавши висловлені припущення групи про побут арабів порівняйте їх з текстом підручника (с.39-40). Чи співпадає інформація з ілюстрацій з текстом підручника? Чи
можете ви щось доповнити?
Вправа №2. Комплексна робота з текстом
Заповніть на основі матеріалу підручника на с.41-43:

- хронологічну таблицю «Виникнення ісламу»
Дата
570
622
632

Події

- термінологічну таблицю «Іслам та араби»
Кааба
іслам
пророк
Медина
сура
коран

- біографічна характеристика «Пророк Мухаммад»
Події
Час народження і
походження
Спосіб життя і заняття
Риси характеру
Значні вчинки
Значення
діяльності
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Ми вважаємо, що …
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Вправа №3. Історичне дешифрування

Вправа №2. Комплексна робота з текстом

З’ясуйте правильний порядок слів у реченні та визначте п’ять заповідей правомірного мусульманина.

Заповніть на основі матеріалу підручника на с.41-43:

2) Раз, день, на, п’ять, молиться.
Вправа №4. Аналіз медіатекста
Медіатекст — це будь-яка форма передачі і трансляції інформації: текстова, графічна, звукова, візуальна, тактильна.
Медіаповідомлення — зміст інформації
Дослідіть і з’ясуйте структуру, цілі й засоби медіаповідомлень з Корану.
Пам’ятка аналізу медіатексту (за К.Безелгет, Е.Хартом)
1. Кого можна назвати автором Корану? (медійні агентства)
2. Якого жанру цей медіатекст? (медійні категорії)
3. Яка головна мета одкровень пророка? (медійні технології)
4. Чи є бажання автора змінити вашу поведінку? (медіааудиторія)
5. Яка аудиторія цього медіатексту? (медіааудиторія)

- хронологічну таблицю «Виникнення ісламу»
Дата
570
622
632

Події

- термінологічну таблицю «Іслам та араби»
Кааба
іслам
пророк
Медина
сура
коран

- біографічна характеристика «Пророк Мухаммад»

6. Як автор намагається довести, що повідомляє правду? Чи містить
медіатекст прихований підтекст? (медіарепрезентація)
Вправа №5. Термінологічна карта
Заповніть схему-шаблон, добираючи до терміну «правитель (монарх)» історичні синоніми.
Вправа №6. Створення медіатексту «Історична новина»
Опрацюйте в групі текст підручника на с.45-48 та підготуйте коротке інформаційне повідомлення (не більше 20 слів) для оприлюднення у соціальних мережах на тему: «Відкриття медресе в Дамаску».
Презентуйте власний медіатекст — новина-пост в соціальній мережі.

Події
Час народження і
походження
Спосіб життя і заняття
Риси характеру
Значні вчинки
Значення
діяльності

Ми вважаємо, що …

Вправа №7. Історична загадка

Вправа №3. Історичне дешифрування

Вирішіть графічну загадку. Доберіть терміни, яким відповідають подані роз’яснення. Презентуйте результати своєї роботи.

З’ясуйте правильний порядок слів у реченні та визначте п’ять заповідей правомірного мусульманина.

М

- мусульманський храм
- пророк Аллаха
- церковна школа в ісламі
- відданий Аллахові

ДОДАТОК 2
ГРУПА 2
Вправа №1. «Співставляй та аналізуй»
За допомогою матеріалу підручника на с.39-40 виконайте наступні завдання:
5. Розгляньте зображення на с.39 та, обговоривши в групі, висловіть припущення про побут
арабів у V-VII ст. н.е.
6. Уважно прослухавши висловлені припущення групи про звичаї та вірування арабів, порівняйте їх з текстом підручника (с.39-40). Чи співпадає інформація з ілюстрацій, яку надала
попередня група, з текстом підручника? Чи можете ви щось доповнити?
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3) Поста, зі, священний, рамадан, світанку, місяць, сонця, до, дотримуватися, у, заходу.
Вправа №4. Аналіз медіатекста
Медіатекст — це будь-яка форма передачі і трансляції інформації: текстова, графічна, звукова, візуальна, тактильна.
Медіаповідомлення — зміст інформації.
Дослідіть і з’ясуйте структуру, цілі й засоби медіаповідомлень з Корану.
Пам’ятка аналізу медіатексту (за К.Безелгет, Е.Хартом)
7. Кого можна назвати автором Корану? (медійні агентства)
8. Якого жанру цей медіатекст? (медійні категорії)
9. Яка головна мета одкровень пророка? (медійні технології)
10. Чи є бажання автора змінити вашу поведінку? (медіааудиторія)
11. Яка аудиторія цього медіатексту? (медіааудиторія)
12. Як автор намагається довести, що повідомляє правду? Чи містить
медіатекст прихований підтекст? (медіарепрезентація)
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- біографічна характеристика «Пророк Мухаммад»

Вправа № 5. Термінологічна карта
Заповніть схему-шаблон добираючи до терміну «правитель (монарх)» історичні синоніми.
Вправа №6. Створення медіатексту «Історична новина»
Опрацюйте в групі текст підручника на с.45-48 та підготуйте коротке інформаційне повідомлення (не більше 20 слів) для оприлюднення у соціальних мережах на тему: «Аль-Біруні – видатний арабський географ».
Презентуйте власний медіатекст – новина-пост в соціальній мережі.
Вправа №7. Історична загадка
Вирішіть графічну загадку. Доберіть терміни яким відповідають подані роз’яснення.

М

Презентуйте результати своєї роботи.

- мусульманський храм
- пророк Аллаха
- церковна школа в ісламі
- відданий Аллахові

ДОДАТОК 3
ГРУПА 3
Вправа №1. «Співставляй та аналізуй»
За допомогою матеріалу підручника на с.39-40 виконайте наступні завдання:
7. Розгляньте зображення на с.39 та обговоривши в групі висловіть припущення про звичаї та
вірування арабів у V-VII ст. н.е.
8. Уважно прослухавши висловлені припущення групи про спосіб життя арабів, порівняйте
їх з текстом підручника (с.39-40).

Події
Час народження і
походження
Спосіб життя і заняття
Риси характеру
Значні вчинки
Значення
діяльності

Ми вважаємо, що …

Вправа №3. Історичне дешифрування
З’ясуйте правильний порядок слів у реченні та визначте п’ять заповідей правомірного мусульманина.
4) П’яту частину, допомоги, доходу, бідним, милостині, для, сиротам, і, роздачу, на.
Вправа №4. Аналіз медіатекста
Медіатекст — це будь-яка форма передачі і трансляції інформації: текстова, графічна,
звукова, візуальна, тактильна.
Медіаповідомлення — зміст інформації.
Дослідіть і з’ясуйте структуру, цілі й засоби медіаповідомлень з Корану.
Пам’ятка аналізу медіатексту (за К.Безелгет, Е.Хартом)
13.1. Кого можна назвати автором Корану? (медійні агентства)
14. Якого жанру цей медіатекст? (медійні категорії)
15. Яка головна мета одкровень пророка? (медійні технології)
16. Чи є бажання автора змінити вашу поведінку? (медіааудиторія)
17. Яка аудиторія цього медіатексту? (медіааудиторія)

Чи можете ви щось доповнити?

18. Як автор намагається довести, що повідомляє правду? Чи містить
медіатекст прихований підтекст? (медіарепрезентація)
Вправа №5. Термінологічна карта

Вправа №2. Комплексна робота з текстом

Заповніть схему-шаблон добираючи до терміну «правитель (монарх)» історичні синоніми.

Заповніть на основі матеріалу підручника на с. 41–43:

Вправа №6. Створення медіатексту «Історична новина»

- хронологічну таблицю «Виникнення ісламу»

Опрацюйте в групі текст підручника на с.45-48 та підготуйте коротке інформаційне повідомлення (не більше 20 слів) для оприлюднення у соціальних мережах на тему: «Побудована нова
мечеть в Бухарі».

Чи співпадає інформація з ілюстрацій, яку надала попередня група, з текстом підручника?

Дата
570
622
632

- термінологічну таблицю «Іслам та араби»
Кааба
іслам
пророк
Медина
сура
коран
90

Події

Презентуйте власний медіатекст – новина-пост в соціальній мережі.
Вправа №7. Історична загадка.
Вирішіть графічну загадку. Доберіть терміни, яким відповідають подані роз’яснення.

М

Презентуйте результати своєї роботи.

- мусульманський храм
- пророк Аллаха
- церковна школа в ісламі
- відданий Аллахові
91

ДОДАТОК 4
Оцінювання учнем власної участі в роботі групи

ДОДАТОК 5.
Презентація до уроку «Аравія в середні віки. Виникнення і розповсюдження ісламу»

Прізвище, ім’я_________________________________________________________________
Оцініть себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 2 балів:
Я брав(ла) активну участь у роботі групи __________________________________________
Я вносив(ла) вдалі пропозиції, які врахувала група__________________________________
Я надавав(ла) підтримку іншим членам групи, заохочував(ла) їх до роботи ______________
Я висунув(ла) цілком нову ідею, що сподобалася іншим______________________________
Я доповідав(ла) класу про результати групової роботи________________________________
Я був(ла) коректним(ою) ________________________________________________________
Всього балів ______

Хай в тебе розум буде водієм,
бо тільки з ним добро ми пізнаєм.

Асоціації

92

93

Проблемне питання

Чи можна назвати арабів
посередниками
між Заходом і Сходом?

Аравія в середні віки.
Виникнення і розповсюдження
ісламу
Ландшафт Аравійського півострова

94

95

Араби на початку
середньовіччя:
- язичники;
- розрізнені племена;
- війни;
- занепад караванної торгівлі;
- зовнішні вороги.

Необхідність
об’єднання

Персидська мініатюра. Одкровення
Мухаммада

Хронологічна таблиця
Дата

Події

570

Народження Мухаммада

622
Мухаммад і чорний камінь
Кааби

96

632

Переселення Мухаммада в Ясріб (хіджра),
початок літочислення ісламу
Смерть Мухаммада
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Термінологічна таблиця
КААБА

- головна арабська святиня, храм з каменем

ІСЛАМ –

-монотеїстична світова релігія, віра в Аллаха,
-Повне підкорення

ПРОРОК -

- посланець Аллаха на Землі

МЕДИНА -

- місто пророка

МЕЧЕТЬ -

- храм мусульман

КОРАН -

- священна книга ісламу, «читання вголос
напам’ять»

СУРА -

- одкровення, глава Корану

Біографічна характеристика
Мухаммада
Події
Час народження і
походження

Аналіз медіатексту
Коран

•Кого можна назвати автором Корану? (медійні агентства)
•Якого жанру цей медіатекст? (медійні категорії)
•Яка головна мета одкровень пророка? (медійні технології)
•Чи є бажання автора змінити вашу поведінку? (медіааудиторія)
•Яка аудиторія цього медіатексту? (медіааудиторія)
•Як автор намагається довести, що повідомляє правду? Чи
містить медіатекст прихований підтекст? (медіарепрезентація)

Термінологічна карта

• монарх
• правитель
•_____
•_____

Спосіб життя і заняття

•_____

Риси характеру

•______
•______

Значні вчинки
Значення
діяльності
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Ми вважаємо, що …
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Арабський Халіфат

Культура
Арабського
халіфату

Створення медіатексту
«Історична новина»
1 група – «Відкриття медресе в Дамаску»
2 група – «Аль-Біруні— видатний арабський географ»
3 група – «Побудована нова мечеть в Бухарі»

https://www.youtube.com/watch?v=sk8T1PtI3SM
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Історична загадка

М

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

мечеть

мусульманський храм

Мухаммад

пророк Аллаха

медресе

церковна школа в ісламі

мусульманин

відданий Аллахові

1. Опрацювати відповідний текст підручника
(§6, с. 39-49).
2. Добрати ілюстрації з історії арабського
світу та надати їм короткі власні коментарі.
1 група – «Пророк Мухаммад»
2 група – «Араби-завойовники»
3 група – «Арабські міста — центри культури
Сходу»

Проблемне питання

Чи можна назвати арабів
посередниками
між Заходом і Сходом?
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Методична розробка бінарного уроку
з курсу «Історія України» для учнів 11 класу

Тема. Революція Гідності на тлі суспільно-політичної кризи 2013-2015 рр. в Україні
Мета:
– охарактеризувати суспільно-політичні та революційні події в Україні в період
листопада 2013 - лютого 2014 рр.;
– відпрацювати навички роботи із візуальними, текстовими джерелами інформації,
співпраці в групах, аналітичного та критичного мислення;
– вдосконалювати комунікативну, аналітичну, інформаційну компетенцію учнів;
– формувати навички медіаграмотності учнів;
– утверджувати світоглядну позицію неприйняття будь-якої форми насильства над особою,
розуміння загрози авторитарних режимів для державного будівництва та розвитку суспільства;
– виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності, шанобливого
ставлення до народу, його демократичних, гуманістичних традицій, акцентувати увагу
на співучасті у творенні історії сьогодення.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
– називати й характеризувати основні події Революції Гідності;
– давати оцінку діяльності влади та активістів в умовах суспільно-політичної кризи;
– розрізняти головну і другорядну інформацію з різних джерел;
– систематизувати і аналізувати інформаційну об’єктивність навчального матеріалу;
– астосовувати методи і прийоми медіаграмотності на практиці;
– висловлювати судження про неприйняття будь-якої форми насильства над особою.
Основні терміни: суспільно-політична криза, революція, Революція Гідності,
Євромайдан, Автомайдан, самооборона, волонтерський рух, Небесна сотня.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, додатки, словник термінів, хронологічний довідник.

СТРУКТУРА УРОКУ
структурні компоненти уроку
І. Фаза
евокації
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форма

час

Індивід.

2 хв.

Фронт.

1 хв.

Фронт.

3 хв.

Групова

5 хв.

Парна

3 хв.

– Метод логічного ланцюжка

Індивід.

4 хв.

– Резюме

Індивід.

1 хв.

Групова

5 хв.

– Вправа на поточне закріплення Групова
«Експерти проти журналістів»

5 хв.

– Прийоми критичного
мислення. Вправа «Встановіть
відповідність»

Групова

7 хв.

Групова

20 хв.

– Розвиток аналітичного мислення.
Вправа «Декодування тексту»

Групова

7 хв.

– Вправа «Згоден / Не згоден…»

Індивід.

3 хв.

– Вирішення проблемних питань

Фронт.

5 хв.

– Творча лабораторія медіаосвіти
«Новини в різних медіа»

Групова 5-7 хв.

Оголошення теми
– Метод незакінченого речення
та мети уроку
«Після цього уроку я зможу...»
– Постановка проблемних питань
– Інструктаж з медіаграмотності
Мотивація
пізнавальної
діяльності учнів

– Інтерактивна вправа
«Фотоасоціації»
– Метод історичної ретроспективи

Актуалізація
знань учнів
ІІ. Фаза
Стадія побудови
осмислення знань, вивчення
нового матеріалу

– Вправа розвитку логічного
мислення «Визнач пріоритети»

– Робота з логічнохронологічною таблицею

БІБІЛІОГРАФІЯ

1. Виклики історії: Революція Гідності / Підготовка до ЗНО з історії України. - [Електронний ресурс].
2. Євромайдан // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. - [Електронний ресурс].
3. ЗМІ: Янукович заморозив євроінтеграцію на роки / Тиждень. - 21.11.2013. - [Електронний ресурс].
4. Кульчицький С. Новітня історія України (2010 - 2014). Додаток до підручника для 11-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів // Історія України. - №21 (829). - листопад 2014. - С. 5 - 14.
5. Медіаосвіта та медіаграмотність: підр./ Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за наук. ред.
В.В. Різуна. - К.: Центр Вільної Преси, 2013. - 352 с.
6. «Революція гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України». Науково-методичні матеріали /
В. Головко, О. Палій, О. Черевко, С. Янішевський [за заг. ред. П. Полянського]. - К.: Київський унів.
ім. Б. Грінченка, 2015. - 36 с.
7. «Держава всупереч» або Альтернативний погляд на ґенезу державності України (1991 - 2014 рр.)
/ І. Хижняк // Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. - №8-9. - 2014. - С. 16 - 29.
8. Провоцируя Майдан. Виктор Янукович отказал Украине в евроинтеграции.[Електронний ресурс].
9. Сходинки до медіаграмотності: Програма для ЗНЗ 2-4 класів із навчанням українською
мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин / Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти та
освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Академія української преси.
– К.: АУП, ЦВП, 2014. – 28 с.
10. Філатова О.Д. Робота над медіатекстами на уроках літератури і історії як шлях дов провадження
шкільної медіаосвіти / О.Д. Філатова, Л.В. Хорольська. - [Електронний ресурс].

методи і прийоми

ІІІ.
Рефлексія

Стадія
консолідації
знань

– Оцінювання роботи в групах
Підбиття
підсумків уроку
ІV. Домашнє завдання

Вправа-резюме «Телефонний
дзвінок до відсутнього на уроці
учня»
Інструктаж

Індивід.

2 хв.

Індивід.

3 хв.

Диференц.

2 хв.
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ХІД УРОКУ
Клас поділений заздалегідь на три групи, кожна з яких отримує комплект додатків й
словник термінів для роботи на уроці.
І. ФАЗА ЕВОКАЦІЇ
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
Слово вчителя
Добрий день, шановні учні!
Історія — наука про минуле. Але творцями історії є ми з вами — сучасники. Одним
із прикладів творення історичних подій є суспільно-політична криза в Україні в 20132014 рр., яка змінила вектор розвитку та відвернула від нашого суспільства загрозу
авторитаризму і втрати національного суверенітету.
Тема сьогоднішнього уроку присвячена складному, але важливому питанню сучасного
державотворення — «Революції Гідності: листопад 2013 - лютий 2014 рр. на тлі
суспільно-політичної кризи української державності 2013-2014 рр.».
– Визначення цілей уроку. Метод незакінченого речення: «Після цього уроку я зможу…» (2 хв.)
Слово вчителя
Отже, мета нашого уроку: систематизувати наші знання про події суспільно-політичної
кризи 2013-2014 рр. на основі власних знань і досвіду отриманого нами як сучасниками
подій і нових історичних відомостей, спробувати об’єктивно оцінити причини,
перебіг, характер і наслідки Революції Гідності, навчитися використовувати елементи
медіаграмотності та медіаосвіти в процесі дослідження різних джерел інформації.
– Постановка проблемних питань (1 хв.)
Досліджуючи героїчні і трагічні події Революції Гідності, ми спробуємо відповісти на
декілька питань (записані на дошці):
– Революція Гідності — подвиг героїв чи марно втрачені життя?
– Який життєвий досвід ми отримаємо, досліджуючи суспільно-політичну кризу 2013-2014 рр.?
Слово вчителя
Крім того, на уроці ми продовжимо вдосконалювати не тільки навички аналітики,
порівняння, резюме, але й попрацюємо над медіаграмотністю, що надасть вам
можливість вберегти себе від інформаційної омани і допоможе формувати об’єктивне
ставлення до подій історії.
– Нагадування основних правил роботи з вправами з медіаграмотності. (див. Додаток 1) (2 хв.)
МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Слово вчителя
Ні для кого не є секретом те, що байдужість є найстрашнішою вадою як для людей, так і
для суспільства в цілому. Події суспільно-політичної кризи 2013-2014 рр. стали стрижнем
сьогоднішнього розвитку українського суспільства і держави, продемонструвавши
небайдужість громадян до майбутнього України.
Кожен з нас, як невід’ємна частина нашого суспільства, опосередковано або безпосередньо
є учасником цих подій. Але нам, пересічним українцям, складно розібратися в суперечливих
подіях Революції Гідності.
Кожне явище в історії має причини й наслідки. Отже, наше з вами завдання дослідити
події Революції Гідності і здобути досвід, який допоможе нам, громадянам нашої країни,
збудувати демократичне суспільство, де права і свободи людини будуть найвищою цінністю.
106

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Слово вчителя
Для того, щоб продовжити дослідження державотворення в Україні на сучасному етапі,
давайте пригадаємо, що ви вже знаєте з історії становлення незалежності 2004-2013 рр.
– Завдання для учнів. Інтерактивна вправа «Фотоасоціації». (див. Додаток 2)

– Попрацюйте в групах. Розгляньте світлини, впізнайте та стисло охарактеризуйте
історичні події. (5 хв.)
Слово вчителя
Дякую за плідну роботу й вичерпну характеристику подій періоду 2004-2013 рр. Отже, ми
побачили, що українське суспільство в умовах поступового наступу на його конституційні
права продовжувало боротьбу. Прикладами цього стали помаранчевий, податковий
майдан, рух за звільнення політв’язнів, що є виявом політичної культури нації.
– Завдання для учнів. Метод історичної ретроспективи
Учні працюють в групах. До кожної традиції треба дібрати історичні приклади. (5 хв.)
– Звернувшись до минулого, спробуйте сформулювати основні суспільно-політичні
традиції українства.
Орієнтовні відповіді:
свобода зібрань
віче в Київській Русі, козацькі збори
демократія
вибори і змінність гетьманів
роль громади
селянські повстання, рухи, братства
плюралізм думок
багатопартійність на початку ХХ ст.
Слово вчителя
З’ясувавши основні суспільно-політичні ідеали української нації, давайте визначимо,
чи відповідала політика команди В. Януковича цим традиціям.
– Робота з навчальним матеріалом (див. Додаток 3)
Учні опрацьовують матеріал «Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти
України», рекомендований Міністерством освіти і науки України для учнів 11 класу.
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Учні опрацьовують пункт 1-й навчального матеріалу і виконують наступні завдання:
– Прочитайте пункт 1. «Природа режиму В. Януковича» та виберіть з тексту «риси»,
за якими можна скласти портрет влади за часів В. Януковича за допомогою коротких
формулювань. (4 хв.)
Після індивідуальної роботи з текстом учні дають відповіді (метод логічного ланцюжка).
Якщо клас підготовлений добре, то можна ускладнити завдання: до кожного опису
наводяться приклади за рівнями прояву:
– загальнодержавний;
– регіональний;
– побутовий.
Орієнтовні відповіді:
узурпація, незаконна передача повноважень Президентові, відірваність від потреб
суспільства, гонитва за власним зиском, беззаконня, зростання органів з криміналом,
погіршення криміногенної ситуації, корупція, виснаження економіки, збільшення
державного боргу, посилення залежності від Росії.
Слово вчителя. Резюме (1 хв.)
Отже, політичні прорахунки лідерів Помаранчевої революції призвели до втрати ними
авторитету і приходу до влади В. Януковича і Партії Регіонів. Природа цього режиму була
антинародною та антидемократичною, що зовсім не відповідало політичним традиціям
українського народу. Це стало передумовою суспільно-політичної кризи 2013-2014 рр.
ІІ. ФАЗА ОСМИСЛЕННЯ
СТАДІЯ ПОБУДОВИ ЗНАНЬ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.Причини та привід суспільно-політичної кризи 2013-2015 рр.
Слово вчителя
Ми з вами з’ясували, що основною передумовою кризи державотворення і загострення
суспільно-політичних відносин стає антинародний режим В. Януковича. Сама політична
система підтримувала негативні тенденції, причиною яких був сам президент зі своєю
командою.
– Завдання для учнів. Вправа «Визнач пріоритети» (див. Додаток 4)
Вправа виконується в групах. Після 2-х хвилин роботи групи надають власне бачення
логічної послідовності причин.
– На картці визначено причини суспільно-політичної кризи 2013-2014 рр. Виділіть
основні та розташуйте їх за пріоритетністю і логічним зв’язком. Визначте, яка з причин
стала поштовхом до Революції Гідності. (5 хв.)
Причини:
– корупція і хабарництво в органах влади;
– погіршення соціально-економічного рівня життя;
– порушення прав і свобод громадян;
– несправедливий податковий кодекс;
– політичні репресії;
– падіння авторитету влади;
– відмова від асоціації з Європейським Союзом;
– декларативна євроінтеграція;
– грабунок країни олігархічними кланами, рейдерство.
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Орієнтовні відповіді:
Причини:
– погіршення соціально-економічного рівня життя;
– грабунок країни олігархічними кланами, рейдерство;
– корупція і хабарництво в органах влади;
– порушення прав і свобод громадян, політичні репресії;
– декларативна євроінтеграція;
– несправедливий податковий кодекс;
– падіння авторитету влади.
Привід до початку мирних протестів — відмова від асоціації з Європейським Союзом.
– Завдання для учнів. Вправа на поточне закріплення «Експерти проти журналістів»
Учні діляться на групи «Експерти», що відповідатимуть на запитання, та «Журналісти»,
що ставитимуть питання з теми «Причини та привід суспільно-політичної кризи 20132015 рр.». (5 хв.)
Орієнтовні питання:
Питання:
– Що є основною причиною Революції Гідності?
– Яка роль В. Януковича в розгортанні Євромайдану?
– Чи був здатний уряд М. Азарова відстоювати інтереси українського народу?
– Чому влада згорнула процес євроінтеграції?
– Чи був самостійним уряд у прийнятті внутрішньо- і зовнішньополітичних рішень?
– Чи готове було суспільство до захисту своїх прав і свобод?

Слово вчителя
Кожна група надала свій варіант пріоритетності причин суспільно-політичної кризи
в Україні. Експерти аргументовано відповідали на питання журналістів. Також ми з
вами з’ясували, що останнім кроком до порушення суспільної рівноваги стає раптова
відмова уряду від планів підписати на саміті Східного партнерства у Вільнюсі асоціацію
України з Європейським Союзом. Саме ця подія викликала розчарування більшості
громадян України і призвела до виходу людей на Майдан Незалежності, що і стало
початком Євромайдану.
2. Революція Гідності
Слово вчителя
21 листопада 2013 року ввійшло в історію нашої країни як день початку мирних протестів
громадян України проти відмови уряду Азарова-Януковича від асоціації з ЄС.
– Завдання для учнів. Вправа «Встанови відповідність» (див. Додаток 5)
– Заповніть таблицю, вставивши до відповідної графи назву статті та номери, під якими
подані уривки зі статей: (7 хв.)
лента.ru
тиждень.ua
Назва статті
Уривки зі статей
Назви статей:
– Провокуючи Майдан. Віктор Янукович відмовив Україні в євроінтеграції.
– ЗМІ: Янукович заморозив євроінтеграцію на роки.
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1 Практично одночасно з’явилася інформація, що Київ поновлює переговори з Москвою про свою участь у Митному союзі. Усе це дало привід українцям, що з якоїсь
причини відчули себе частиною об’єднаної Європи, говорити про державну зраду з
боку Януковича та його команди.
2 Коментуючи відмову уряду України продовжити підготовку до підписання Асоціації з ЄС, він підкреслив, що «єдиною людиною, від якої залежала доля асоціації, був
Янукович». За словами джерела, Янукович «знав, що ЄС було готове на компроміс у
питанні Тимошенко».
3 21 листопада, буквально за декілька днів до початку вільнюського саміту ЄС, на
якому очікувалося підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, офіційний Київ несподівано призупинив підготовку до підписання цього документу.
4 Не факт, що колись у близькій перспективі можна буде повернутися до переговорів
з Україною про Асоціацію. Насправді Янукович закрив можливість євроінтеграції для
України на багато років, а може, навіть вирішив долю Східної Європи на 20-25 років
і заморозив усі процеси, які могли тут відбуватися, в тому числі реформи, демократизацію, європеїзацію і т.д.
Орієнтовні відповіді:
лента.ru
тиждень.ua
Назва статті
Провокуючи Майдан. Віктор Янукович ЗМІ: Янукович заморозив
відмовив Україні у Євроінтеграції
євроінтеграцію на роки
3, 1
2, 4
Уривки зі статей
Слово вчителя
Відмова від асоціації спровокувала поглиблення вже існуючої суспільно-політичної
кризи, яка розгорнулася ще в 2010 році з податкового майдану і стала поштовхом до
початку Євромайдану.
Робота з таблицею (див. Додаток 6)
Учні в групах вивчають події Революції Гідності за навчальним матеріалами пункт 3
«Революція Гідності» та коментованим супроводом вчителя, після чого самостійно дають
стислу характеристику етапів Євромайдану, роблять узагальнюючий висновок (20 хв).
«Революція Гідності»
Хронологічні Характеристика
Основні події
межі
етапу
21 листопада 2013 — вихід журналістів на Майдан
21 листопада Незалежності, початок мирних протестів під гаслом
відновлення процесу підписання Угоди з ЄС, приєд1 грудня 2013
нання студентів та молоді до Євромайдану.
1 грудня 2013 — побиття студентів загоном міліції «Беркут»,
збільшення учасників Євромайдану, вимога відставки
силового крила уряду, провокації влади проти мітингарів.
8 грудня — початок ленінопаду, створення наметового
містечка в Києві та в регіонах.
1 грудня 2013 Індивідуальний терор політичних активістів владою,
поява «тітушок».
16 січня 2014
Поява Автомайдану, створення урядом «Антимайдану».
Переговори В. Януковича із владою Росії.
11 грудня — напад силових підрозділів на Євромайдан,
побудова майданівцями барикад.
Січень 2014 — створення загонів Самооборони Майдану.
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16 січня 22 лютого 2014

16 січня — прийняття Верховною Радою диктаторських
(розстрільних) законів, обмеження конституційних прав
і свобод громадян.
19 січня — початок сутичок на вул. Грушевського.
22 січня — вбивство С. Нігояна, М. Жизневського, Р.
Сеника. Вихід конфлікту з мирного русла.
Вбивства і катування активістів.
29 січня відставка уряду М. Азарова.
18-20 лютого — пік збройного протистояння: сутички
на вул. Інститутській та у Маріїнському парку, штурм
Майдану внутрішніми військами, підпал Будинку
профспілок, розстріли активістів на вул. Інститутській,
поява Небесної сотні (77 жертв).
20 лютого — рішення Верховної Ради про засудження
насильства, виведення силових підрозділів зі столиці.
21 лютого — угода В. Януковича, лідерів опозиції за
посередництва міністрів закордонних справ Німеччини,
Франції, Польщі та Росії.
22 лютого — втеча В. Януковича, Верховна Рада
відновлює дію Конституції 2004 року.

Орієнтовні відповіді:
Характеристика
Хронологічні
межі
етапу
21 листопада - Зародження Євромайдану,
формування основних вимог
1 грудня 2013 мітингувальників
Мирне протистояння активістів,
1 грудня 2013 поширення в регіонах,
16 січня 2014
вимоги відставки уряду
Посилення силового
16 січня наступу влади, радикалізація
22 лютого 2014 Євромайдану,
збройне протистояння

Узагальнюючий висновок
Отже, активісти майдану пройшли шлях від нечисленного мирного протесту в столиці до масового
збройного протистояння, конфліктів у регіонах, що було спричинено провокаціями і силовими діями
влади проти мирного руху.

– Завдання для учнів. Вправа «Декодування тексту» (див. Додаток 7)
– Прочитайте текст та виконайте декодування опорних слів різними пунктирами, що
подані за зразком: (7 хв.)
факти
судження автора
слова-маркери
Протистояння на вулиці Грушевського дійшло найбільшого напруження 22 січня, коли
бойовими кулями було вбито трьох осіб — українця вірменського походження Сергія
Нігояна, етнічного білоруса Михайла Жизневського та українця Романа Сеника. Злочин
було здійснено у святий для українців День Соборності, одразу після заяв міністрів
Януковича про законність використання проти демонстрантів бойових набоїв.
Досі винятково мирному характеру українського протесту дивувався світ. Адже протягом
двох місяців мирного стояння сотні тисяч демонстрантів не допустили жодного випадку
насильства чи мародерства. Ухвалення «диктаторських законів» і, особливо, убивства
демонстрантів вивели конфлікт з мирного русла.
Орієнтовні відповіді:
Протистояння на вулиці Грушевського дійшло найбільшого напруження 22 січня, коли
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бойовими кулями було вбито трьох осіб — українця вірменського походження Сергія
Нігояна, етнічного білоруса Михайла Жизневського та українця Романа Сеника. Злочин
було здійснено у святий для українців День Соборності, одразу після заяв міністрів
Януковича про законність використання проти демонстрантів бойових набоїв.
Досі винятково мирному характеру українського протесту дивувався світ. Адже протягом
двох місяців мирного стояння сотні тисяч демонстрантів не допустили жодного випадку
насильства чи мародерства. Ухвалення «диктаторських законів» і, особливо, убивства
демонстрантів вивели конфлікт з мирного русла.
3. Наслідки Революції Гідності
Слово вчителя
Революція Гідності продемонструвала готовність українського суспільства до захисту
своїх конституційних прав і свобод. Мирний протест через антинародну політику влади,
її небажання йти на поступки народу, трансформувався у масове збройне протистояння.
Для України ця революція стала найкривавішою за роки незалежності.
Український народ заплатив велику ціну за збереження демократії. Небесна сотня
стала символом боротьби з авторитаризмом, свідомої самопожертви заради розвитку і
благополуччя українського народу.
Наслідками Революції Гідності вважаємо наступне:
– відновлення основних громадянських свобод, порушених «диктаторськими законами»;
– припинення визиску ресурсів країни кланом Януковича;
– відновлення можливостей для реформування країни;
– відновлення руху України до Європи;
– становлення України у світовій громадській думці як держави з власною
самобутністю, історією та гідністю;
– зростання самоповаги, патріотизму та солідарності громадян України.
Завдання для учнів. Вправа «Згоден / Не згоден…» (див. Додаток 8)
Завдання виконується учнями індивідуально в зошитах.
– Висловіть стверджувальне і заперечувальне судження щодо проблемного питання:
Революція Гідності відвела загрозу встановлення авторитарного режиму в Україні. (3 хв.)
Я згоден…, тому що…
________________________________________________________________
Я не згоден…, тому що...

ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ
– Відповідь на проблемне питання, поставлене на початку уроку (5 хв.)
– Революція Гідності — подвиг героїв чи марно втрачені життя?
– Який життєвий досвід ми отримуємо, досліджуючи Революцію Гідності 2013-2014 рр.?
Орієнтовні відповіді:
– Я вважаю, що Революція Гідності стала не просто подвигом героїв, а відбулася завдяки
героїзму всього українського народу.
– Досліджуючи події Революції Гідності, ми здобули досвід і розуміння того, що
кожен народ має право на самоповагу, почуття патріотизму. Але для цього необхідна
солідарність усіх громадян України. Майдан продемонстрував здатність українців до
самоорганізації, взаємодопомоги та самопожертви, виявив, що для наших співгромадян,
незалежно від регіону проживання, етнічної належності та мови, важливими цінностями
є свобода, людська гідність, право обирати свою долю.
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– Завдання для учнів. Вправа «Новини в різних медіа» (див. Додаток 9)
– Підготуйте в групах коротке письмове повідомлення, що може прозвучати в новинах
для одного з наступних видів медіа. (5-7 хв.)
1. Термінове повідомлення репортера радіостанції. «Початок масових протестів у центрі Києва»
2. Повідомлення національної поліції у місцевій газеті щодо подій 18-20 лютого 2014 р.
3. Телевізійні новини. Вшанування пам’яті героїв Небесної сотні.
Орієнтовні відповіді:
1. Сьогодні, 21 листопада о 12.00 на Майдані Незалежності зібралися журналісти та
прихильники євроінтеграції у відповідь на призупинення урядом процесу підписання
Угоди асоціації з ЄС. Мітинг отримав назву «Євромайдан». Першими до них долучилися
студенти, а згодом і опозиція. Протест набуває все більшого поширення. За подальшим
розвитком подій слідкуйте у нашому ефірі.
2. Протягом 18-20 лютого 2014 року під час протистояння озброєних та радикально
налаштованих мітингарів та спецрозділів внутрішніх військ загинуло 77 осіб та понад
700 осіб було поранено. За фактами вуличних безпорядків, порушення громадського
спокою та загибелі людей порушено кримінальні справи. Ведеться досудове слідство.
3. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Акції пам’яті жертв
Майдану були заплановані у багатьох містах країни. У перші роковини розстрілів
учасників Євромайдану Львів також долучився до заходів вшанування пам’яті Героїв
Небесної сотні. У четвер, 19 лютого, відбулася хода «Ми збережемо віру». Учні,
студенти, молодь пройшли центром міста та прикрасили реконструкцію барикад часів
протистояння на вулиці Інституській у лютому 2014 року власноруч виготовленими
маками. Пропонуємо вашій увазі відеосюжет з місця події.
– Оцінювання власної роботи учнів в групах (див. Додаток 10 )
Заповнення індивідуальної картки самооцінки учня (2 хв.)
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
– Завдання для учнів. Вправа «Телефонний дзвінок до відсутнього на уроці учня»
Учні діляться своїми знаннями, описують здобуті навички, цікаві або проблемні етапи
уроку умовному учневі, який був відсутній на уроці. (3 хв.)
Слово вчителя
Отже, сьогодні ми дізналися про причини, події і наслідки Революції Гідності листопада
2013 - лютого 2014 рр. Ця подія стала важливим актом здійсненням народом своєї
суверенної волі — розбудови демократичної і вільної України. Спроби встановити
авторитарний режим і позбавити Україну незалежності у вирішенні внутрішніх і
зовнішніх питань було відкинуто. Також сьогодні ми познайомилися з поняттями
і технологіями медіаграмотності, які стали помічниками у дослідженні та аналзі
сьогодняшнього історичного матеріалу.
Учитель оцінює роботу груп учнів, відзначає кращі відповіді, організованість учнів під
час роботи в групах, зазначає типові помилки й недоліки в роботі груп.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Для всіх учнів:
1. Опрацювати навчальний матеріал (див. Додаток 3)
2. Створити соціальну рекламу про учасників Революції Гідності (тематичний малюнок А4).
Завдання підвищеної складності:
3. Написати статтю в газету на тему «Революція Гідності: два роки потому…» на
замовлення урядів: України, Росії, США.
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ДОДАТКИ

Додаток 1. Основні правила роботи з вправами з медіаграмотності та медіаосвіти на уроці історії
Основні терміни та визначення
Критичне мислення — здатність не сприймати все запропоноване на віру, а вивчати й
аналізувати інформацію та ідеї з метою розуміння та оцінення.
Мас-медіа — канали поширення масової комунікації (до основних належать періодична
преса, радіомовлення, телебачення, інтернет-медіа).
Медіаграмотність — сукупність знань, здобутих у процесі навчання, що дозволяє
споживачам критично аналізувати медіаповідомлення для того, щоб бачити там пропаганду,
цензуру, однобокість у новинах і програмах суспільного інтересу, свідомо сприймати
і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції,
осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують, причини
таких дій, а також розуміти структурні елементи, які впливають на інформацію (власник
медіа, модель фінансування, політичні уподобання тощо). Здатність розшифровувати,
аналізувати і проводити комунікацію в різноманітних формах.
Медіакультура — сукупність духовних цінностей, створених інформаційно-комунікаційними засобами, що функціонують у суспільстві, щодо елементів культури комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації, а також культури її сприймання
соціальними групами та соціумом у цілому.
Медіаосвіта — навчання теорії та практичних умінь для опанування сучасних масмедіа; специфічна, автономна галузь знань у педагогічній теорії та практиці.
Основні правила медіаграмотності:
– критично підходь до сприйняття, оцінювання, та аналізу різних джерел інформації;
– наші знання про світ не є об’єктивною правдою — пам’ятай про це!
– аналізуй ідеї, цінності та уявлення;
– декодуй медіатексти;
– будь уважним;
– будь послідовним;
– намагайся бути об’єктивним;
– осмислюй отримані знання.

Додаток 2

ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА «ФОТОАСОЦІАЦІЯ«
Завдання: попрацюйте в групах, розгляньте світлини, впізнайте та стисло
охарактеризуйте історичні події. (5 хв.)
1.

2.
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Завдання: попрацюйте в групах, розгляньте світлини, впізнайте та стисло
охарактеризуйте історичні події. (2-3 хв.)
3.

4.

Додаток 5

ВПРАВА «ВСТАНОВИ ВІДПОВІДНІСТЬ»
Завдання: заповніть таблицю, вставивши до відповідної графи назву статті та номери,
під якими подані уривки зі статей. (7 хв.)
лента.ru
тиждень.ua
Назва статті
Уривки зі статей
Назви статей:
– Провокуючи Майдан. Віктор Янукович відмовив Україні в євроінтеграції.
– ЗМІ: Янукович заморозив євроінтеграцію на роки.
Уривки статей:
1 Практично одночасно з’явилася інформація, що Київ поновлює переговори з Москвою про свою участь у Митному союзі. Усе це дало привід українцям, що з якоїсь
причини відчули себе частиною об’єднаної Європи, говорити про державну зраду з
боку Януковича та його команди.
2 Коментуючи відмову уряду України продовжити підготовку до підписання Асоціації з ЄС, він підкреслив, що «єдиною людиною, від якої залежала доля асоціації, був
Янукович». За словами джерела, Янукович «знав, що ЄС було готове на компроміс у
питанні Тимошенко».
3 21 листопада, буквально за декілька днів до початку вільнюського саміту ЄС, на якому очікувалося підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, офіційний
Київ несподівано призупинив підготовку до підписання цього документу.

Додаток 4

ВПРАВА «ВИЗНАЧ ПРІОРИТЕТИ»
Завдання: на картці визначено причини суспільно-політичної кризи 2013-2014 рр.
Виділіть основні та розташуйте їх за пріоритетністю і логічним зв’язком. Визначте, яка
з причин стала поштовхом до Революції Гідності. (5 хв.)
Причини:
– корупція і хабарництво в органах влади;
– погіршення соціально-економічного рівня життя;
– порушення прав і свобод громадян;
– несправедливий податковий кодекс;
– політичні репресії;
– падіння авторитету влади;
– відмова від асоціації з Європейським Союзом;
– декларативна євроінтеграція;
– грабунок країни олігархічними кланами, рейдерство.
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4 Не факт, що колись у близькій перспективі можна буде повернутися до переговорів
з Україною про Асоціацію. Насправді Янукович закрив можливість євроінтеграції для
України на багато років, а може, навіть вирішив долю Східної Європи на 20-25 років
і заморозив усі процеси, які могли тут відбуватися, в тому числі реформи, демократизацію, європеїзацію і т.д.
Додаток 6

РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ» (20 хв.)
Завдання: учні по групах самостійно вивчають події Революції Гідності за навчальним
матеріалом п. 3 «Революція Гідності» (див. Додаток 3), дають стислу характеристику
етапів Євромайдану, роблять узагальнюючий висновок.
Хронологічні
межі
21 листопада
1 грудня 2013

Характеристика
етапу

Основні події
21 листопада 2013 — вихід журналістів
на Майдан Незалежності, початок мирних
протестів під гаслом відновлення процесу
підписання Угоди з ЄС, приєднання студентів та молоді до Євромайдану.
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1 грудня 2013
16 січня 2014

16 січня
22 лютого
2014
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1 грудня 2013 — побиття студентів загоном міліції «Беркут», збільшення учасників Євромайдану, вимога відставки
силового крила уряду, провокації влади
проти мітингарів.
8 грудня — початок ленінопаду, створення
наметового містечка в Києві та в регіонах.
Індивідуальний терор політичних активістів владою, поява «тітушок».
Поява Автомайдану, створення урядом
«Антимайдану».
Переговори В. Януковича із владою Росії.
11 грудня — напад силових підрозділів на
Євромайдан, побудова майданівцями барикад.
Січень 2014 — створення загонів
Самооборони Майдану.

Додаток 7

16 січня — прийняття Верховною Радою
диктаторських (розстрільних) законів, обмеження конституційних прав і свобод
громадян.
19 січня — початок сутичок на вул. Грушевського.
22 січня — вбивство С. Нігояна, М. Жизневського, Р. Сеника. Вихід конфлікту з
мирного русла.
Вбивства і катування активістів.
29 січня — відставка уряду М. Азарова
18-20 лютого — пік збройного протистояння: сутички на вул. Інститутській та у
Маріїнському парку, штурм Майдану внутрішніми військами, підпал Будинку профспілок, розстріли активістів на вул. Інститутській, поява Небесної сотні (77 жертв).
20 лютого — рішення Верховної Ради про
засудження насильства, виведення силових підрозділів зі столиці.
21 лютого — угода В. Януковича, лідерів
опозиції за посередництва міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі
та Росії.
22 лютого — втеча В. Януковича, Верховна Рада відновлює дію Конституції
2004 року.

Додаток 8

ВПРАВА «ДЕКОДУВАННЯ ТЕКСТУ»
Завдання: прочитайте текст та виконайте декодування опорних слів різними пунктирами,
що подані за зразком:
факти — події, які не викликають сумніву;
судження автора — оцінка автора того чи іншого історичного явища;
слова-маркери — слова, які визначають забарвленість тексту,
замінивши які, ми можемо якісно змінити зміст інформації. (7 хв)
Протистояння на вулиці Грушевського дійшло найбільшого напруження 22 січня, коли
бойовими кулями було вбито трьох осіб — українця вірменського походження Сергія
Нігояна, етнічного білоруса Михайла Жизневського та українця Романа Сеника. Злочин
було здійснено у святий для українців День Соборності, одразу після заяв міністрів
Януковича про законність використання проти демонстрантів бойових набоїв.
Досі винятково мирному характеру українського протесту дивувався світ. Адже протягом
двох місяців мирного стояння сотні тисяч демонстрантів не допустили жодного випадку
насильства чи мародерства. Ухвалення «диктаторських законів» і, особливо, убивства
демонстрантів вивели конфлікт з мирного русла.
ВПРАВА «ЗГОДЕН / НЕ ЗГОДЕН…»
Завдання: висловіть стверджувальне і заперечувальне судження щодо проблемного
питання: «Революція Гідності відвела загрозу встановлення авторитарного режиму в
Україні». (3 хв.)
Я згоден…, тому що…
________________________________________________________________
Я не згоден…, тому що...

Додаток 9

ВПРАВА «НОВИНИ В РІЗНИХ МЕДІА»
Завдання: підготуйте в групі коротке письмове повідомлення, що може прозвучати в
новинах для одного з наступних видів медіа (5-7 хв.):
1. Термінове повідомлення репортера радіостанції. Новина про початок масових
протестів у центрі Києва (20 сек.).
2. Повідомлення національної поліції у місцевій газеті щодо подій 18-20 лютого 2014 р.
3. Телевізійні новини. Вшанування пам’яті героїв Небесної сотні (1 хв.).
Додаток 10
ОЦІНЮВАННЯ УЧНЕМ ВЛАСНОЇ УЧАСТІ В РОБОТІ ГРУПИ
Прізвище, ім’я _____________________________
Оцініть себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 2 балів
1. Я брав(ла) активну участь у роботі групи _____
2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, які врахувала група _____
3. Я надавав(ла) підтримку іншим членам групи, заохочував(ла) їх до роботи _____
4. Я висунув(ла) цілком нову ідею, що сподобалася іншим _____
5. Я доповідав(ла) класу про результати групової роботи _____
6. Я був(ла) коректним(ою) _____
Всього балів _____
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Додаток 11

Терміни

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
з теми «Революція Гідності
на тлі суспільно-політичної кризи 2013-2015 рр.»
Визначення

Суспільнополітична криза

переломний момент у розвитку соціально-політичного процесу у країні, різкий перехід політичної ситуації з одного якісного стану в інший.

Додаток 12
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК З ТЕМИ «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ»

Дата

Подія

24 листопада

2013 рік
Початок Революції Гідності. Кабінет Міністрів України вирішив призупинити процес підготування до укладання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Великий мітинг на Майдані Незалежності. Перші сутички із міліцією.

30 листопада

Перший силовий розгін мітингувальників.

1 грудня

Півмільйонне Всеукраїнське народне віче на Майдані Незалежності. Захоплення КМДА і Будинку профспілок.

8 грудня
15 грудня

«Марш мільйонів».
«День гідності». Євромайдан прийняв резолюцію, яка забороняє Президентові підписувати угоду про вступ України в Митний союз.

22 грудня

21 листопада

Революція

докорінний переворот в соціально-економічному й політичному житті суспільства; спосіб переходу від одного якісного
устрою суспільства до іншого, який забезпечує його поступальний розвиток; зміна віджилого суспільного ладу на новий, прогресивніший.

Автомайдан

мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Виконували екстериторіальні
завдання мирного спротиву владі: патрулювання вулиць, блокування адміністративних будівель і помешкань членів режиму, супроводження та евакуація активістів.

16 січня

Євромайдан

національно-патріотичні  протестні акції з 21 листопада 2013 до
22 лютого 2014 рр. в Україні, передусім, проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на
підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.

Створення загальнонаціональної організації Всеукраїнське
об’єднання «Майдан».
2014 рік
Прийняття Верховною Радою «диктаторських законів».

19 - 22 січня

Криваві сутички між мітингувальниками і «Беркутом».

22 січня

Перші жертви Революції Гідності. Смерть Сергія Нігояна та
Михайла Жизневського.

«Небесна сотня»

прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників акцій протесту (Революції Гідності) у грудні 2013 - лютому 2014 року.

22-27 січня

Захоплення Державних Адміністрацій в областях України.

28 січня
29 січня

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо амністії учасників
акцій протесту.

Самооборона

всеукраїнський понадпартійний громадський рух, добровільне
громадське формування, що діє на основі самоорганізації, громадянської солідарності та координації діяльності структур різного рівня. До складу входять активісти Євромайдану, організовані у загони самооборони, які призначені для забезпечення
безпеки учасників протестів, підтримання громадського порядку на території, контрольованій активістами, та інших заходів.

Верховна Рада України скасувала «диктаторські закони 16 січня». У цей же день М. Азаров та весь уряд пішов у відставку.

15 лютого

Мітингувальники почали звільняти КМДА.

18-20 лютого

Пік Революції. Криваві сутички в центрі Києва, підпал Будинку профспілок та смерть багатьох євромайданівців («Небесна
сотня»).

20 лютого

Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування
насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України».

21 лютого

Лідери опозиції підписали з В. Януковичем угоду, але Євромайдан не визнав її і вирішив йти до кінця.

спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення нових
Волонтерський рух
шляхів вирішення проблем, які виникають. Це створює можливості для навчання та розвитку впродовж життя кожної людини.
політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до
лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на ЄвропейсьРеволюція Гідності
ку інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу. Однією з
головних причин протестів стала надмірна концентрація влади
в руках В. Януковича.
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Ніч з 21 на 22
лютого
22 лютого

Втеча В. Януковича.
Кінець режиму Януковича: Верховна Рада України 328-ма голосами народних депутатів підтримала Постанову про усунення
Віктора Януковича з посади Президента України.
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Презентацiя «Медійно-інформаційна грамотність учнів»

Графiчна

Автор: Родіна Т. Л., заступник директора з НВР Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8,
м. Слов’янськ

Текстова

Мультимедiйна

Інформація — це сукупність відомостей, які сприймають із навколишнього середовища,
видають у навколишнє середовище або зберігають.

Термін медіа (англ. Media) означає засоби комунікації
ВИДИ
ІНФОРМАЦІІ
Звукова

Числова

У сучасному вживанні термін має кілька значень:
По-перше, слово «медіа» асоціюється із засобами масової інформації — ЗМІ (газети, TV,
радіо, книги, Інтернет).
По-друге, його використовують для позначення медіаконтенту: новин, рекламних
оголошень, електронних ігор і фільмів.
По-третє, медіа може означати виробників медіаконтенту: репортерів, фотографів,
медіакомпаній і т.п.
МОЛОДІ ЛЮДИ — СПРАВЖНІ АКРОБАТИ

Молоді люди використовують
різноманітні медіапристрої
та контенти в залежності від
своїх потреб і ситуації.
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НАВЧАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ — ПРАВО, ЗАКРІПЛЕНЕ В КОНВЕНЦІЇ ООН З ПРАВ ДИТИНИ

Молоді люди використовують «крихітні»
медіаресурси.
Споживачі можуть вибирати медіа з
безлічі пропозицій: який відеокліп
дивитися, які новини відкрити, якій
інформації довіряти.

Молоді люди рекомендують медіаконтент
своїм друзям.
У соціальних медіа кожен може стати
центральним джерелом інформації, фільтром
думок або авторитетним лідером.

Молоді люди паралельно
використовують кілька медіа.
Кілька видів медіа можуть використовуватися одночасно: молоді люди
слухають радіо, читають журнали і
базікають з друзями в Facebook.

Медійна і інформаційна грамотність
визначає основні компетенції (знання,
навички та погляди), необхідні для
ефективного використання медіа та
інших постачальників інформації,
розвитку навичок критичного
мислення і навчання протягом усього
життя, для спілкування і реалізації
активної громадянської позиції.

Інформаційна культура є найважливішим
чинником успішної професійної та
буденної діяльності, а також соціальної
захищеності особистості в
інформаційному суспільстві.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Назвіть вірно засоби масової інформації
Друкованi ЗМI
Аудiо ЗМI

Молоді люди завжди мають при собі медіапристрої.
Майже у всіх підлітків завжди є при собі мобільний телефон і mp3-плеєр.

Аудiовiзуальнi ЗМI

124

Електроннi ЗМI
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ

МЕДІАТЕКСТ
1. Потренуйся читати інформацію по фотографії
Що можна сказати про цей клас?
Чи любить цей хлопчик вчитися?

Вміння орієнтуватися в медіапросторі, грамотно
здійснювати навігацію, боротися з ефектами
медіавірусів та інтернет-адикції.

Як до цієї собаки
відноситься її господар?
НАВЧАННЯ МЕДІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

2. Придумай назви до цих фотографій

– видання шкільних газет і журналів;
– випуск радіопередач;
– створення аудіовізуальних модулів;
– використання на практиці різних
медіаресурсів та технологій.

У КОЖНОГО СВОЇ ВІДНОСИНИ З МЕДІА ...
Позначають взаємодію окремої людини чи спільноти з медіа.
Індивідуальні відносини з медіа завжди припускають діалог між людиною
і медіатекстом. Незалежно від того, чи йде мова про факт або про вигадку, людина
порівнює зміст медіатексту зі своїми власними поглядами і особистим досвідом.
... ХОЧА ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА ЧАСТО МАЄ АКТИВНИЙ ХАРАКТЕР

БУТИ МЕДІАГРАМОТНИМ ОЗНАЧАЄ:
– вміти різнобічно самовиражатися, приймаючи на себе відповідальність за свої дії;
розуміти, що хочуть повідомити інші люди;
– розвивати свої навички управління інформацією; зіставляти, вибирати і
використовувати отриману інформацію;
– займати критичну позицію по відношенню до змісту інформації, яка передається
через ЗМІ, і обмірковувати, які етичні та естетичні цінності несуть такі повідомлення;
– створювати і передавати повідомлення, а також використовувати засоби масової
інформації відповідним чином;
– використовувати засоби масової інформації і засоби зв’язку для отримання
і передачі інформації, а також в різних інтерактивних ситуаціях.
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Проект «Формування медiа- та iнформацiйної грамотностi
(початковий етап)
Створення мультимедійного проекту. Шкільний сайт»

Автор: Кузьменко Г.І., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ I-II
ступенів, №6, м.Покровськ

Актуальність проекту
Інформаційне суспільство відкриває для людини небачені раніше можливості
доступу до інформації та знань. У той же час воно несе численні ризики і небезпеки.
В умовах колосальних обсягів суперечливої й різнорідної інформації людям стає все
важче орієнтуватися, отримувати й переробляти інформацію. Сучасні інформаційні
технології породжують небезпеку маніпулювання свідомістю і поведінкою людини,
загрожують дегуманізацією. Тому людина повинна володіти сьогодні особливим видом
грамотності — медіа- та інформаційною.
Першим етапом у формуванні цієї компетентності є навчання самостійно виготовляти
реальний мультимедійний продукт.
За ініціативою ІФЛА та ЮНЕСКО були проведені численні конференції й наради,
видані посібники з інформаційної та медіаграмотності. У результаті спільних зусиль
у міжнародний обіг були введені чіткі визначення понять «медіаграмотність» та
«інформаційна грамотність».

Основні поняття проекту

Медіаграмотність — це здатність людини: розуміти роль і функції ЗМІ; критично
аналізувати й оцінювати медіаконтент; використовувати ЗМІ для демократичної участі,
міжкультурного діалогу і навчання; виробляти власний медіаконтент (самостійно
створювати медіапродукти); володіти інформаційно-комунікаційними технологіями й
іншими медіавміннями. (Грюнвальдська декларація з медіаосвіти, 1982 рік)
Інформаційна грамотність — це здатність людини: висловлювати свої інформаційні
потреби; знаходити та оцінювати якість інформації; зберігати й витягувати інформацію;
здійснювати ефективне й етичне використання інформації; застосовувати інформацію
для здобуття знань та обміну ними. (Олександрійська декларація про інформаційну
грамотність і освіту протягом усього життя, 2005 рік)
Мета проекту: сприяти формуванню та розвитку медіа- та інформаційної компетентності,
критичного та креативного мислення, вмінню самостійно доводити власну позицію та
власну точку зору, що допомагає соціалізації особистості.
Завдання проекту:
1. Розвивати медіа- та інформаційну компетентність.
2. Розвивати критичне та креативне мислення.
3. Розвивати вміння висловлювати свою точку зору та доводити власну позицію.
4. Привчати до співробітництва, а саме до праці в команді та вміння
прислуховуватись до думки співрозмовника або партнера.
5. Відроджувати дружні стосунки з учнівськими ЗМІ за допомогою використання
Інтернет-ресурсів та можливих порталів для онлайн-спілкування.
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Головні принципи, на яких базується цей проект:
– принцип особистісно-зорієнтованого навчання, коли центральне місце в шкільній
освітній системі надається особистості дитини, а саме створенню та забезпеченню
комфортних, безконфліктних та безпечних умов для її навчання та виховання;
– гуманно-особистісний принцип, коли «проповідується» всебічна повага та любов
до дитини, а також оптимістична віра в її творчі здібності та сили;
– принцип співробітництва, який сприяє розвитку демократизму та рівності.
Технології:
– особистісно-зорієнтовані, які ставлять у центр всієї шкільної освітньої системи
особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її
розвитку і виховання;
– гуманно-особистісні, які «проповідують» ідеї всебічної поваги й любові до дитини,
оптимістичну віру в її творчі сили;
– співробітництва, що реалізують демократизм, рівність, партнерство в суб’єктсуб’єктних стосунках педагога і дитини.
Статус проекту: внутрішній
Термін реалізації: вересень — травень (навчальний рік)
Виконавець: керівник проекту
Учасники проекту:
– учні школи;
– педагог-організатор;
– вчителі;
– керівництво школи;
– батьки.
МЕТОДИ
Основна мета — використання інтерактивних методів навчання як основи формування
комунікативної компетентності.
До інтерактивних методів навчання, які сприяють формуванню та
розвитку комунікативної компетентності, належать:
– обговорення та робота в парах та малих групах;
– коло ідей;
– асоціативна квітка;
– метод прес;
– рольова (ділова) гра;
– дискусія.
Засоби навчання:
1) програмні засоби (мультимедійні диски, презентації, відео-, аудіоролики,
ресурси Інтернету);
2) обладнання (ПК, аудіо-, відеоапаратура, мультимедійний проектор,
інтерактивна дошка).
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Поетапний план

Очікувані результати проекту

I етап. Підготовка до проектування:
● визначення та осмислення необхідності впровадження проекту;
● розробка загальної концепції проекту, яка полягає у:
– залученнi учнів до активної культурно-творчої інформаційної діяльності;
– вихованні у підростаючого покоління глибокої поваги до свого народу, до своєї
країни, до свого міста;
– необхідності навчити молоде покоління поважати країну за її велику історію, за її
велику культуру, за те, що тут жили наші предки і сьогодні живуть наші родини, наші
близькі друзі.
II етап. Передпроектний аналіз:
– діагностика актуального стану медіаосвіти (визначення проблем та труднощів під
час реалізації проекту);
– визначення першочергових напрямків проектування.
III етап. Створення програми реалізації проекту:
– визначення засобів, шляхів, термінів реалізації проекту;
– розширення проектної групи, формування профільних груп.
IV етап. Відпрацювання механізмів реалізації проекту:
– розробка методичного забезпечення проекту;
– визначення матеріального забезпечення проекту.
V етап. Реалізація проекту:
– робота в школі за програмою проекту;
– реалізація проектних цілей;
– моніторинг реалізації проекту.
План роботи щодо створення медіапродукту
№
Тема заняття
Змістовне наповнення
Підсумок
1

2

Використання ММТ
Види проектних
робіт
Організація роботи
над мультимедійним
проектом

Основні методичні особливості використання ММТ
Визначення етапів, змісту роботи, розробка рекомендацій
до складання ММ-проекту»

Створення збірника
«Види проектних робіт із
використанням ММТ»
Складання сценарію
відеопроекту

Цей проект дозволяє:
– успішно розвивати пізнавальні інтереси, здібності учнів; формувати ключові
компетентності, які стануть у нагоді в житті;
– створювати умови, за яких кожен учень буде готовий до спілкування в реальному житті;
– використовувати на уроках та в позаурочний час інтерактивні форми та методи навчання,
новітні технології, в тому числі й Інтернет-ресурси;
– забезпечувати виховні задачі, вміння працювати в команді та прислуховуватись до думок
своїх товаришів;
– отримувати задоволення в процесі навчальної діяльності як вчителю, так і учням;
– формувати уміння володіти ІКТ, що сприяє розвитку інформаційної компетентності та
медіаграмотності.
Шановні колеги!

Післямова

Працюючи у сучасній школі, ми не можемо стояти осторонь тих явищ, що відбуваються
в суспільстві, серед визначених тенденцій якого є приєднання до світового інформаційного середовища (інформаційної цивілізації) — суспільства, в якому діяльність людей
здійснюється на основі послуг, що надаються за допомогою засобів електронного зв’язку
та комп’ютерних технологій. Тому сьогодні треба вже, починаючи з початкової/молодшої
середньої школи, готувати дітей до роботи з інформаційним простором. Запропонований
мною освітній проект можна впроваджувати, починаючи з 4-5 класів.
На сьогоднішній день підсумком нашої роботи стало створення ряду фільмів про клас, про
школу та її вчителів, фільмів, приурочених до різних дат. У процесі проектної роботи ми
можемо спостерігати зростання активності підлітків в суспільно значущих видах діяльності.
Інтернет міцно входить у наше життя. З кожним днем все більше людей стає
користувачами глобальної комп’ютерної мережі, що об’єднує комп’ютери в усьому
світі в єдиний інформаційний простір.
У зв’язку з бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів
велике значення набула проблема вивчення загальних для всіх мереж технологій, щоб
кожен учень міг створювати особистісно-значущу для нього освітню продукцію. Такою
продукцією в цьому проекті є веб-сайт.

3

Лабораторна робота Лабораторна робота (Додаток) Готовий продукт —
«Створення мульти- Формування навичок роботи в ММ-проект
медійного проекту» програмі Ulead VideoStudio

Сайт — візитна картка школи у світовій мережі. Під час роботи учнів над його
створенням і наповненням передбачається розвиток навичок самостійної роботи,
самоосвітньої активності, уміння орієнтуватися в потоці інформації.

4

Додавання відео на
сайт

Шкільний сайт — інструмент організації позаурочної діяльності школярів, метою якого є:
1. Придбання досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній і
колективній навчальній і пізнавальній, у тому числі проектній діяльності.
2. Виховання відповідального ставлення до дотримання етичних і правових норм
інформаційної діяльності.
3. Оволодіння уміннями застосовувати, аналізувати, трансформувати інформаційні
моделі реальних об’єктів і процесів, використовуючи при цьому інформаційні й
комунікаційні технології (ІКТ).

Практична частина

VI етап. Аналіз результатів проектування:
– визначення переваг та можливих недоліків проекту;
– оцінка результативності проекту.
VII етап. Корекція результатів проектування:
– виправлення недоліків у роботі проекту;
– окреслення засобів та шляхів усунення недоліків.
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Розмноження посилання
на відео у мережах ОК, ВК
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Очікувані результати:
– знати принципи й структуру пристрою Всесвітньої павутини, форми подання та
управління інформацією в мережі Інтернет;
– уміти знайти, зберегти й систематизувати необхідну інформацію з мережі за
допомогою наявних технологій і програмного забезпечення;
– володіти прийомами організації й самоорганізації роботи щодо виготовлення сайту;
– мати досвід співпраці під час конструювання веб-сайтів;
– мати досвід розробки та публічного захисту створеного сайту;
– здійснювати рефлексивну діяльність, оцінювати свої результати, коректувати
подальшу діяльність по сайтостворенню.

ДОДАТКИ
Додаток 1. Майстер-клас по створенню ММ-проекту
Практична частина
1. За запропонованими сюжетними малюнками скласти діалоги, придумати назву проекту.
Озвучити діалоги.

Я вважаю, що подібні види діяльності — це ефективний засіб впливу і виховання,
одна з умов успішної соціалізації підлітка, направленої на формування інформаційної
та медіаграмотності, оскільки дає можливість задоволення інтересів кожної дитини,
створює «ситуацію успіху» у відповідності з його власними здібностями, причому
пов’язаними з творчою діяльністю, що має соціально значущу спрямованість.

1

2

3

4
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5
2. Підібрати музику до сюжетних малюнків (до 10 сек.)
3. Поєднати елементи в програмі UleadVideoStudio.
4. Презентувати результат.
Додаток 2. Приклади діалогів
1. Автор:
Побачило Слоненя зів’ялі квіти. Шкода стало йому квітів. Підняло Слоненя вгору хобот, і
перетворився він на веселковий фонтан. Відразу ожили квіти.
— Дивіться всі, яка у мене чудова лієчка! — похвалилося Порося перед гостями. —
Самополивальна!
Автор:
Усі почали знову грати в цікаву гру «поїзд». І Слоненя знову захотіло бути паротягом.
Порося:
— Ти хто? Ти що? — розхвилювалося Порося. — Ти — лійка! А де лійки повинні стояти?
У сараї.
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2. Слоненя образилось і пішло. Назавжди.
— Де ж Слоненя? — спитав Кролик.
— Воно образилося, — відповіла Білочка.
— Ну й нехай, — сказало Порося. — Все одно квіти вже политі.
— Так? — здивувався Кролик.
— А ми думали, це твій друг, — сказала Білочка. — До побачення.
І тут Порося почервоніло. Йому стало дуже соромно.

Створення відео
1. У верхній панелі інструментів натиснути «Створення».
2. «Створити файл відео».
3. Установити параметри (оптимально: DVD/VCD/SVCD/MPEG PAL DVD (4:3).
Додавання відео на сайт (за умови реєстрації на YouTube )
1. Заходимо на YouTube — «МОЙ КАНАЛ».

3. Сиділо Порося на ганочку й нудьгувало. І вдома недобре, і в гості щось не хочеться.
Згадалося йому Слоненя. Яке воно було добре. Справжній друг. А він взяв і образив друга.
Що ж робити, якщо ти образив друга?... Дуже просто. До друга треба йти. Звичайно, до друга
треба йти.
4. На зеленому пагорбі сиділо Слоненя і співало:
При світлі сонця й місяця
Крокую я путівцями,
І всі думки мої повні
Одними ... поросятками.
— Як Порося в мою пісню потрапило? Хіба я хочу його бачити? — здивувалося Слоненя. І зітхнуло.
5. І тут із гущавини вибігло Порося. І зупинилось.
— Ура, знайшов! — сказало Порося і відвернулося.
— Ура, прийшов! — сказало Слоненя і відвернулося. — Ти чого прийшов? — запитало воно.
— Просто так, — сказало Порося. — А можна я для тебе теж ким-небудь буду? Барабаном,
наприклад.
— Тоді я буду трубою! — зраділо Слоненя.
І вони засурмили, забарабанили. І стали разом танцювати польку-метелика на зеленій
ромашковій галявині.
Додаток 3. План роботи з програмою UleadVideoStudio
Запис музичних файлів
1. Запустити програму.
2. Відкрити редактор.
3. На нижній робочій панелі відкрити функцію «Монтажний стіл».
4. Зліва знайти «Музичну доріжку».
5. Перетягнути музичний файл на доріжку.
6. Обрізати.
7. Установити значок на початок відеодоріжки – «Склеїти».
Вставки кадрів
1. На ніжній робочій панелі навести курсор на позначку «Відеодоріжка».
2. Перетягнути вибрані фото/відео.
3. Установити час.
4. «Склеїти».
Запис діалогу
1. Виділити курсором «Голосова доріжка».
2. Натиснути «Запис голосу» — «Початок».
3. Повторити за необхідністю.
4. Співвіднести час звучання діалогів, музики, тривалість показу фото.
5. «Склеїти».
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2. Натискаємо «ДОБАВИТЬ ВИДЕО».

3. «ОПУБЛИКОВАТЬ».

4. Відкриваємо завантажене відео.
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5.Натискаємо «ПОДЕЛИТЬСЯ» — копіюємо HTMLкод

Тренінг для педагогічних працівників
загальноосвітнiх шкiл «Безпека в Інтернет»

Автор: Шинкаренко О. М., вчитель ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів, м.Торецьк

6. Заходимо на сайт — натискаємо «ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ» — відкриваємо «ПАНЕЛЬ
HTMLкода» — у поле вставляємо код відео.

1. Привітання. Вступне слово.
Доброго дня, шановні колеги! Розвиток глобальної мережі змінив наш звичний спосіб життя, розширив межі наших знань і досвіду. Тепер з’явилася можливість доступу
практично до будь-якої інформації, що зберігається на мільйонах комп’ютерах по всьому світу. Але з іншого боку, мільйони комп’ютерів отримали доступ до вашого комп’ютера. І не сумнівайтеся, вони скористаються цією можливістю. І не колись, а прямо
зараз. Увага на екран (перегляд соціального відеоролику).
Тема сьогоднішньої нашої зустрічі «Безпека в Інтернет».
2. Вправа «Знайомство».
На ватмані зображена «всесвітня мережа» (павутиння). Учасникам пропонується придумати собі «нікнейм» та написати його на отриманих стікерах. Після чого кожен з
учасників виходить і наклеює свій стікер з «нікнеймом» на ватман та розповідає про
себе: своє реальне ім’я, рід заняття, хобі.
3. Вправа «Дерево очікувань».
Я вам пропоную написати на кольоровому стікері свої очікування від зустрічі та прикріпити їх на дерево за наступним принципом:
– коріння (щось чув про небезпеку в Інтернеті, але ніколи не стикався з таким);
– стовбур (знаю про небезпеку, але не можу себе захистити);
– крона (листя) (знаю про небезпеку та вмію захистити себе та своїх близьких від
інтернет-загроз).

7. Тиснемо «ДОБАВИТЬ».

4. Вправа «Правила».
Для того щоб почати нашу роботу, вважаю, що нам потрібні правила. Я вам запропоную, а ви мене доповните:
– толерантність;
– регламент;
– правила вільної ноги;
– ніколи не кажи в спину;
– вільно висловлюйся;
– позитивний настрій на роботу;
– активність тощо.
5. Основна частина. Лекція. Перегляд відеоролику «Історія одного знайомства».
Прикладами комунікаційних ризиків можуть бути: знайомства в мережі і зустрічі
з Інтернет-знайомими, інтернет-хуліганство: переслідування, залякування і образи (кібербулінг), незаконні контакти та ін. З комунікаційними ризиками можна зіткнутися при спілкуванні в мобільних мережах, чатах, онлайн-месенджерах (ICQ,
Skype, MSN та ін), соціальних мережах, на сайтах знайомств, форумах, блогах тощо.
Інтернет-хуліганство, кіберпереслідування, залякування (кібербулінг) — це явища не
тільки віртуального, але й реального життя. Англійське слово булінг (bullying, від bully
— забіяка, грубіян, ґвалтівник) означає залякування, приниження, цькування, фізичний
або психологічний терор, направлений на те, щоб викликати в іншого страх і тим самим
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підкорити його собі. Булінг, здійснюваний у віртуальному середовищі за допомогою Інтернету і мобільного телефону, називають залякуванням у мережі. Кібербулінг, переслідування з використанням цифрових технологій, найсильніше впливає на дітей і підлітків.
Кібербулінг не менш небезпечний, ніж реальні знущання. Якщо терор може
закінчитися, коли жертва повернеться додому або поскаржиться старшим, то кібербулінг триває весь час і від нього неможливо сховатися. На відміну від реального цькування, для кібербулінга не потрібно бути здорованем, досить комп’ютера, часу і бажання когось залякати. Поширення кібербулінга багато в чому
відображає проблеми моралі в суспільстві, де до людини не ставляться, як до цінності, особистості, і ігнорують її проблеми і переживання, відповідають цинізмом.
Основним майданчиком для кібербулінга останнім часом є соціальні мережі. У них
можна ображати людину не тільки за допомогою повідомлень — нерідкі випадки, коли
сторінку жертви зламують або створюють підроблену на її ім’я, де розміщують брехливий і принизливий контент. Крім того, нерідко і самі школярі виступають агресорами.
Знайомства в Інтернеті і зустрічі з Інтернет-незнайомцями.
Спілкуючись в мережі, діти можуть знайомитися, спілкуватися і додавати в «друзі»
зовсім невідомих їм у реальному житті людей. В таких ситуаціях є небезпека розголошення дитиною особистої інформації про себе та свою сім’ю. Анонімність і
приватність в мережі — давно ілюзія. Кожне слово, кожна викладена фотографія,
кожна дія в мережі можуть бути використані проти людини. «Те, що потрапило в інтернет, залишиться там назавжди, — нагадує Євген Касперський (один із засновників, провідний розробник і найбільший акціонер ЗАТ «Лабораторія Касперського»). — Завтра наші діти можуть сильно пошкодувати про свою поведінку і залишені
сліди у соцмережах. Це може негативно відбитися на їхній кар’єрі, соціальному
статусі, і взагалі представляє собою благодатний грунт для шантажу в майбутньому. Не кажучи про те, що опублікована інформація може зачепити і нас, дорослих».
Також юний користувач ризикує зазнати образ, залякувань і домагань. Особливо небезпечним може стати встановлення дружніх відносин з дитиною з метою особистої
зустрічі (грумінг), вступу з ним у сексуальні відносини, шантажу і експлуатації. Такі
знайомства найчастіше відбуваються в чаті, на форумі або в соціальній мережі. Спілкуючись особисто («у приваті»), зловмисник, найчастіше представляючись однолітком, входить в довіру до дитини, а потім намагається отримати особисту інформацію
(адреса, телефон та ін.) і домовитися про зустріч. Іноді такі люди виманюють у дітей
інформацію, якою потім можуть шантажувати дитину, наприклад, просять надіслати
особисті фотографії або провокують на непристойні дії перед веб-камерою.
6. Мозковий штурм «Я в онлайні».
Методом МШ з’ясувати характер діяльності, яку учасники здійснюють перебуваючи
онлайн в Інтернеті та обирають як найбільш популярну, якій вони присвячують найбільшу кількість часу.
Обговорення: «Чим вас приваблює ця діяльність?»
7. Вправа «Віртуальні граблі».
Обговорення: які «віртуальні граблі» у нас на шляху можуть з’явитися під час роботи
в Інтернеті?
А зараз я пропоную поспілкуватись про позитивні та негативні сторони мережі Інтернет. Учасники, які знаходяться від мене справа, називають позитивну сторону. Ті, хто
зліва, — негативну сторону. (Записуємо на дошці)
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8. Робота в групах.
Будь ласка виберіть з чарівної скриньки кольоровий стікер. А зараз я вас прошу об’єднатися у групи за номерами, які написані на зворотній стороні стікерів.
На столах є інформаційні картки. Завдання груп – ознайомитися з матеріалами, обговорити їх і зробити свої висновки, які і представити на загал (час виконування — 15 хв.).
Інформаційний аркуш №1
Пропонуємо вам матеріал про те, як захистити свої особисті дані.
Особливо зверніть увагу на ваші дії у випадку фішинг-атаки.
Зробіть відповідні висновки (письмово) і представте їх на обговорення групи.
Ознаки фішинг-атак і шахрайських повідомлень електронної пошти.
Фішинг — один з видів шахрайства, спрямований на викрадення цінних особистих
даних користувача, таких як номери кредитних карток, паролі, дані про банківські
рахунки і т.п. Шахраї можуть розсилати безліч повідомлень, які відправлені ніби
надійними веб-вузлами (наприклад, від банку) і містять запит особистих даних. Шахраї
постійно вдосконалюють свої фішинг-повідомлення і вспливаючі вікна. Вони часто
використовують офіційні емблеми реальних організацій та інші дані, отриманні зі
справжніх веб-вузлів. Як розпізнати шахрайське повідомлення електронної пошти?
Наводимо кілька прикладів фраз, що часто використовуються при проведенні фішинг-атак:
● «Підтвердіть свій обліковий запис». Представники компаній не повинні робити запит по електронній пошті про паролі, імена користувачів, номери соціального страхування та іншу особисту інформацію. Отримав повідомлення від корпорації Microsoft
з проханням оновити інформацію про кредитну картку, не відповідайте — це шахрайське повідомлення;
● «Якщо ви не дасте відповідь протягом 48 годин, ваш обліковий запис буде заблокований». Такі повідомлення викликають відчуття терміновості, щоб змусити людину
відповісти не роздумуючи;
● «Клацніть на посилання, наведене нижче, щоб отримати доступ до свого облікового запису». Посилання, за якими просять перейти, можуть повністю або частково
містити реальне ім’я компанії або бути повністю замаскованими. Вони ведуть на інший веб-вузол (як правило, шахрайський).
Фішинг-повідомлення зазвичай розсилаються масово і не містять ані імені, ані
прізвища отримувача.
Дії у випадку фішинг-атаки:
1. Повідомте компанію, чиє ім’я було використано. Для цього створіть нове повідомлення у
вашій поштовій скриньці, вкладіть у нього шахрайське повідомлення і відправте на адреси
відповідних організацій.
2. Терміново змініть паролі для всіх облікових записів, якими ви користуєтесь у мережі.
3. Регулярно перевіряйте стан своїх рахунків.
4. Встановіть на свій комп’ютер антивірусні та антишпіонські програми, постійно
їх оновлюйте.
Інформаційний аркуш №2
Пропонуємо вам матеріал про те, як безпечно спілкуватися в мережі.
Зробіть відповідні висновки (письмово) і представте їх на обговорення групи.
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Соціальні мережі
Соціальні мережі сприяють вашій творчості, дозволяють постійно контактувати з
друзями, надають багато можливостей — обмінюватися і переглядати відео, фото, слухати музику. І все це в одному місці! Але як уникнути небезпек і отримати користь і
задоволення від відвідування соціальних мереж?
Дехто дуже любить дивитися фільми і відеоролики, використовуючи, наприклад,
YouTube, переглядати своє улюблене відео та спілкуватися з тими, кому це теж подобається. Але пам’ятайте, що на подібних сайтах немає обмежувальної класифікації за
віком (як у кінотеатрах) й інколи можна знайти фільм, що не підходить вам за віком.
Якщо фільм тривожить вас, викликає почуття страху, роздратування, відчаю, сорому —
не потрібно його дивитись. Можна поділитися своєю думкою з дорослими, які можуть
звернутися зі скаргою до адміністрації сайту.
Зображення
Фотографії і фільми — важлива частина мережевого простору. Завжди гарно подумайте, перш ніж завантажити свої фотографії чи відео. Зображення залишаються на сайтах
надовго (інколи навіть після того, як ви їх видалили). Вони можуть бути скопійовані,
відредаговані і використані де завгодно. Подумайте, чи хочете ви цього. Пам’ятайте,
коли ви викладаєте щось у мережі, це стає доступним мільйонам людей в світі. Про що
ви маєте подумати у першу чергу, коли оновлюєте свої сторінки у соціальних мережах?
Про власну безпеку. Захистіть сторінки налаштуваннями приватності — так ви зможете
контролювати тих, хто має доступ до вашої інформації.
Персональний профіль
Це джерело інформації про вас. Додавання деталей — цікавий і веселий процес, але
краще утриматися від додавання деякої інформації. Дату народження, адресу, номер
мобільного краще не публікувати.
Мільйони людей в усьому світі спілкуються у соціальних мережах. Переконайтесь, що
ніхто не має доступу до персональних налаштувань ваших сторінок і сайтів.
І ще декілька порад:
– частіше перевіряйте персональні налаштування ваших сторінок, щоб захистити себе
від небажаних контактів;
– попросіть друзів і членів родини повідомити вам, якщо вони помітили, що ви розмістили надто багато особистої інформації або неналежні фото, відео (зі сторони це
може бути більш помітно);
– зберігайте паролі у таємниці;
– поважайте себе та інших у мережі;
– якщо відбулась якась неприємна ситуація, повідомте про це дорослих.
Пам’ятайте, що кіберзапугування і погрози з мережі неприпустимі! На це обов’язкового
необхідно реагувати:
– повідомити адміністраторам сайту;
– зберегти повідомлення-погрозу як доказ;
– обов’язково поставити до відома дорослих.
Спілкування онлайн
Розмови з друзями завжди дозволять вам дізнатися останні новини. Електронна пошта,
Skype, Qip — що вам більше до вподоби? Ваше ім’я в сервісах для онлайн спілкування
має легко запам’ятовуватися, але це не повинно бути вашим реальним, повним іменем.
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Повідомлення
Ви колись отримували від друзів неочікувані файли невідомого вам змісту? Двічі подумайте, перш ніж відкрити їх, вони можуть містити віруси. Якщо не впевнені, краще
перепитайте друга про них по телефону або особисто.
У своїй електронній скриньці відкривайте лише повідомлення від тих людей, яких
ви знаєте і яким довіряєте. Не забувайте прочитувати тему повідомлення. Якщо тема
викликає підозри і не схожа на те, про що ви могли б поговорити зі своїми друзями,
не відкривайте ніякі вкладення. Це можуть бути віруси.
Chain mails — повідомлення-ланцюжки, у яких просять переслати їх десятьом друзям,
а інакше відбудеться щось неприємне, жахливе. Домовтесь з друзями не пересилати
подібний спам. Якщо в таких повідомленнях міститься реальна загроза, поговоріть з
дорослими.
Чати
Вони відкриті для всіх, ви можете говорити з кожним. Якщо ви спілкуєтесь в чатах,
переконайтесь, що в них є модератори — люди, які слідкують за змістом спілкування.
Будьте обережними і не повідомляйте особисту інформацію. Уникайте безпосередніх
контактів з невідомими партнерами по спілкуванню. Якщо ви домовились з кимось про
реальну зустріч, обов’язково повідомте про це дорослих.
Пам’ятайте: щоб ви не використовували для спілкування — мобільний телефон,
комп’ютер тощо — правила безпеки завжди однакові.
Інформаційний аркуш №3
Пропонуємо вам матеріал про те, як безпечно спілкуватися за допомогою мобільного
телефону, як не потрапити на вудку реклами і що робити зі спамом.
Зробіть відповідні висновки (письмово) і представте їх на обговорення групи.
Мобільне спілкування
Premium Rate Numbers — платні номери
Що це таке? Це можливість витрати багато грошей, навіть не усвідомлюючи цього.
Пропонуються різні послуги, придбання цікавих речей, акції, і для цього вам потрібно
подзвонити на певний номер або надіслати повідомлення. Всі дзвінки і повідомлення
можуть бути дуже дорогими. Якщо ви хочете здійснити покупку онлайн, завжди уважно читайте всю надану інформацію, особливо написану дрібним шрифтом. Якщо у вас
виникли труднощі із цим питанням, попросіть батьків зв’язатися з цим сайтом.
IMEI-номер
Персональний ідентифікаційний код телефону (англ. International Mobile Equipment
Identity), який встановлюється на заводі при виготовленні, слугує для ідентифікації
пристрою в мережі. Зберігається у прошивці апарату, як правило, написаний на
упаковці, в гарантійному талоні, а також під батареєю мобільного телефону. Відіграє
роль серійного номеру апарату. Передається в ефір при авторизації у мережі. IMEIномер використовується для відстеження апаратів, для їх блокування на рівні оператора
мобільного зв’язку при крадіжці. Запишіть цей номер і зберігайте у надійному місці.
Погрози
Якщо ви стали отримувати неприємні чи грубі повідомлення з невідомих номерів, пам’ятайте
— на них не потрібно відповідати, але необхідно зберегти у якості доказів. Якщо вас таким
чином турбують, зверніться до дорослих, кому довіряєте, в школу або до мобільного оператора.
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Декілька порад:
– завжди замислюйтесь, кому ви повідомляєте свій мобільний номер — ви не знаєте,
чим це може закінчитися;
– будьте пильними, не розмовляйте голосно у публічних місцях, а також не слухайте
голосно музику;
– будьте дуже обережні з тим, що завантажуєте у свій телефон, — кількість вірусів
постійно зростає;
– якщо ви отримуєте смс-спам з різних номерів, повідомте про це вашого оператора.
Реклама
Деякі сайти містять багато реклами, яка привертає увагу, відволікаючи від мети, з якою
ви зайшли в Інтернет. Якщо у вас весь час з’являються вспливаючі вікна, ви можете позбутися них, клацнувши мишкою «закрити» або натиснувши комбінацію клавіш Alt F4.
Зауважте:
– коли вас зацікавив якійсь рекламований продукт і ви вводите свої дані, щоб придбати
його або дізнатися більше, завжди читайте інформацію про політику конфіденційності,
щоб знати, куди інформація уходить від вас;
– не вірте всьому підряд, якщо інформація (або рекламна пропозиція) надто приваблива
– це може бути пастка шахраїв;
– поговоріть зі своєю родиною і заведіть окрему сімейну електронну скриньку для
онлайн покупок і онлайн підписки, залиште свою особисту скриньку для листування
з друзями;
– інколи важко відрізнити рекламу від просто якогось розважального контенту. Читайте
посилання уважно і перевірте безпеку свого комп’ютера і персональних даних, якщо
ви помилково не туди натиснули.
Скористайтесь нижченаведеними порадами, щоб уникнути небажаного спаму, реклами
у своїй поштовій скриньці та убезпечити себе при користуванні Інтернет-ресурсами
для спілкування:
– ставтесь з повагою до свого Інтернет-простору — дозволяйте тільки друзям і близьким людям спілкуватися з вами. Якщо ви не зустрічали когось у реальному житті,
намагайтесь уникати таких контактів;
– використовуйте нікнейм, а не своє справжнє ім’я. Нікнейм має бути таким, щоб не
привертати небажаної уваги;
– завжди звертайте увагу на налаштування тих сайтів, де ви публікуєте особисту інформацію. Переконайтесь, що ви особисто знаєте тих, хто бачить і може скопіювати
дану інформацію;
– спостерігайте за поведінкою своїх друзів у мережі і робіть щось (поговоріть з ними,
зверніться до дорослих), якщо вважаєте, що вони потрапили у ризиковану ситуацію;
– видаляйте листи-ланцюги (наприклад, «Перешли це 10 друзям…»), не читаючи їх.
Інформаційний аркуш №4
Пропонуємо вам матеріал про те, як безпечно слухати і завантажувати музику та як
уникнути небезпеки, граючи в онлайн-ігри.
Зробіть відповідні висновки (письмово) і представте їх на обговорення групи.
Музика
Музика — одна з ваших найулюбленіших розваг у вільний час. Не забудьте про правила
безпеки, коли ви працюєте з музичними файлами в Інтернеті:
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– завжди читайте інформацію, написану в оголошенням дрібним шрифтом, перш ніж
програти чи завантажити якусь мелодію чи рингтон;
– перш ніж завантажити пісню, прочитайте відгуки інших користувачів;
– якщо ви використовуєте якісь програми обміну файлами, переконайтесь, що вони
встановлені вірно і не дозволяють стороннім особам отримувати доступ до всіх файлів
вашого комп’ютера;
– поважайте авторське право. Якщо автор пісні не виклав її на своєму офіційному сайті для
вільного завантажування, ви можете опинитися у категорії порушників авторських прав.
Ігри
Ігри бувають найрізноманітнішими — від коротких і простих до складних, у яких беруть участь багато гравців. Усі вони дуже різні, але якою б гра не була і на чому б ви не
грали (комп’ютер, телефон, ігрова консоль), правила безпеки залишаються однаковими:
– треба створити сімейну електронну адресу для реєстрації у грі;
– вивчіть спеціальну мову ігор;
– якщо у процесі гри хтось почне використовувати нецензурні вирази у вашу адресу, ви
можете зробити скріншот і надіслати скаргу адміністрації сайту, використавши скріншот
як доказ;
– не забувайте про мережевий етикет. Завжди будьте ввічливими у спілкуванні. Флеймінг
і тролінг — приклади безвідповідальної поведінки, і не варто витрачати свій час на
таких користувачів;
– переконайся, що при реєстрації у грі ти не видав особистої інформації.
І ще кілька корисних порад:
– вивчіть рейтинг гри, переконайтесь, що вона підходить вашому віку;
– прочитайте терміни гри й умови використання даних сайтів, перевірте, чи є спеціальні
функції безпеки для дітей;
– заповніть свій профіль гравця таким чином, щоб це дозволило вам знайти інших
гравців вашого віку;
– нехай ваші батьки знають ваш псевдонім, як перевірити ваш онлайн-акаунт на
предмет безпеки, якщо раптом щось піде не так;
– встановіть часові обмеження для себе. Використайте, наприклад, будильник у
мобільному телефоні, щоб слідкувати за часом.
Дякую всім за плідну працю. А зараз об’єднайтесь у групи за кольорами своїх стікерів.
9. Вправа «Кодекс поведінки в Інтернет».
Кожен день ми дотримуємось якихось правил. Інтернет — це інформаційна автострада.
Давайте розробимо свої правила безпечного користування Інтернетом.
«Кодекс поведінки в Інтернеті», дотримання якого забезпечило б комфортне та безпечне
користування мережею.
Обговорення: Навіщо потрібно створювати подібний кодекс? Від кого залежить
дотримання запропонованих правил поведінки? Що можна зробити для того, щоб
якомога більше користувачів почували і вели себе безпечно в Інтернеті?
10. Вправа «Валіза».
Час нестримно спливає. Наша зустріч добігає кінця. Тому прошу кожного з вас висловитись, щодо вражень та чи справдились ваші очікування від зустрічі. Ви бачите Валізу,
Пральну машину та Кошик для сміття. Якщо знання або якісь навички, які ви отримали
сьогодні були для вас корисні, покладіть кольоровий стікер з надписом у валізу. Якщо
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ви отримали інформацію, яку вам потрібно ще раз «прокрутити» покладіть стікер до
пральної машини, а якщо вам було зовсім не цікаво, ви нічого для себе не отримали
корисного — у нас є кошик для сміття.
Висновок. Я вважаю, що користі від Інтернету більше ніж зла, особливо в сучасному
світі, де життя вирує все швидше та швидше. Цілком ймовірно, що у найближчому майбутньому інтернет повністю або майже повністю замінить всі інші засоби зв’язку. Та
можливо багатьом людям треба просто замислитись, чи дійсно вони хочуть провести
все життя у віртуальному світі? Чи влаштовує їх таке існування? Але, в кінці кінців, як
та на що витрачати власний час — це вільний вибір кожного. Слід всім пам’ятати, що
Інтернет — це лише інструмент, яким ви користуєтесь, щоб отримати відповіді на свої
питання. Вчиться користуватись Інтернетом із розумом, а краще — знайдіть себе в реальному житті. Дякую всім. До нових зустрічей!

«Безпека в Internet»
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Дерево Очікувань

Мета та завдання:
- озброїти учасників тренінгу щодо ризиків в
мережі Інтернет;
- спільно сформувати правила безпеки під час
роботи в мережі;
- створити умови для партнерського
спілкування;
- мотивувати учасників на поширення
інформації в своєму середовищі.

Вправа «Правила»
Вправа «Знайомство»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Толерантність
Тут і зараз
«Принцип Я»
Активність
Регламент
Правило «Вільної ноги»
Позитивний настрій на роботу
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Вправа «Віртуальні граблі»

Мозковий штурм «Я онлайн»

Інтернет загрози для дітей і дорослих

Робота в групах

148

149

Рефлексія
Вправа «Кодекс поведінки в
Інтернеті»

Вправа «Валіза»

Рекомендації

• Захистить свій комп'ютер
• Захистить себе онлайн
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Дякую за увагу!
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Методичні вказівки до лабораторного практикуму
«Забезпечення персональної інформаційної безпеки»

Упорядник: Чикунов П. О., Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української
інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут

ВСТУП

Розвиток мережі Інтернет дав можливість загрозам персональної інформаційної
безпеки швидко розповсюджуватись. Це відбувається миттєво: з’явилась загроза,
через декілька хвилин вона вже атакує користувачів, за декілька годин на це реагує
антивірусна компанія, випускає оновлення вірусних баз, яке за декілька годин потрапляє
на комп’ютери користувачів. Інколи зловмисники створюють нові модифікації вірусів
кожну годину чи навіть частіше. Відомі сімейства шкідливих програм, для яких
нараховується більше півмільйона модифікацій, створених всього за один рік.
Інтернет продукує не просто швидке створення загроз, але й масовість їх розповсюдження.
Зловмисники мають можливість об’єднуватись у кіберугруповання, знаходячись у
абсолютно різних частинах світу на різних континентах, наприклад, в США, Європі,
Австралії, Росії, а атакувати когось у Японії, при цьому робити це досить ефективно.
Будь-які дії кіберзлочинців направлені на заробіток коштів, будь то показ додаткової
реклами, крадіжка персональних даних, блокування комп’ютеру. Найбільш небезпечний
вид загроз пов`язаний з крадіжкою конфіденційних фінансових даних: доступів
до електронних платіжних систем, даних кредитних карт. Більшість користувачів
вважають, що якщо у них немає вкрай важливої інформації, то комп’ютерні віруси та
інше небезпечне програмне забезпечення не несуть значної загрози. Але це дуже хибна
думка, що може привести до негативних наслідків.
Навіть якщо користувач не виконує фінансових операцій на власному комп’ютер або
гаджеті, він має певну конфіденційну інформацію, будь то електронна пошта чи акаунт
соціальних мереж, і отримавши доступ до них, зловмисники зможуть атакувати рідних
та знайомих користувача, а вже в них можуть бути отримані конфіденційні фінансові
данні. З комп’ютера пересічного користувача кіберзлочинці можуть розсилати спам, а
також він може бути частиною системи, яка здійснює DDos-атаки на сайти. Фактично,
не захищаючи свій комп’ютер, користувач стає співучасником кіберзлочинів.
Мета виконання лабораторного практикуму «Забезпечення персональної
інформаційної безпеки» — формування у користувачів знань та вмінь безпечного
пошуку, обробки, аналізу та збереження персональних даних. Сучасному користувачеві
необхідні вміння використання систем захисту даних, щодо забезпечення
автентичності, цілісності та конфіденційності даних в інформаційних системах.
У методичній розробці використані матеріали курсу «Основи інформаційної безпеки»
українського громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»,
завдання лабораторного практикуму «Захист інформації» Рівненського державного
гуманітарного університету, матеріали тренінгу «Навчання основам безпеки в
сучасному цифровому та медіапросторі» громадської організації «Донецький пресклуб» та авторські методичні матеріали.
Видання орієнтоване на широке коло користувачів, незалежно від їхньої професійної
та соціальної орієнтації.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Тема. Ознайомлення з головними видами загроз інформаційної безпеки
Мета: вивчення засобу захисту облікових записів користувачів, власних поштових
акаунтів й паролів, та проведення експерименту, метою якого є виявлення, наскільки
сильним є вплив соціальної інженерії і як легковажно ми інколи відносимось до
фішингових посилань.
Теоретичні відомості
Сучасні кіберзловмисники об’єднуються у організовані кіберугруповання, у яких дуже
добре розподілені ролі та в яких є всі необхідні спеціалісти. Звичайно ж їхня задача
заробити гроші, при чому багато і швидко. Вся специфіка полягає в тому, що у всього є
своя ціна, про яку ми інколи можемо навіть не замислюватися. Наприклад, елементарна
база електронних адрес, яка містить інформацію про їх володарів: вік, регіон проживання
– вже є товаром, який можна продати, а по адресам провести СПАМ-розсилку, і вона
буде достатньо ефективною, оскільки зловмисники попередньо оберуть цікаву для
цільової аудиторія тему, попередньо відслідкувавши чим цікавляться користувачі.
Будь-яка персональна інформація корисна. Тобто приймається рішення про те, як ваш
комп’ютер використати максимально ефективно, ставляться конкретні задачі, як можна
заробити гроші конкретно на вас.
Варто згадати, що існує два шляхи потрапляння шкідливих програм на ваш комп’ютер
чи телефон. Перший — це вразливості у самій системі, у цьому випадку ви нічого
не зможете зробити, шкідлива програма просто потрапить на Ваш комп’ютер. Однак,
такі вразливості розробники операційних систем намагаються виправляти з кожним
оновленням системи, відтак їх досить мало. Тому зловмисники шукають інші способи
заразити наші комп’ютери, і тут використовується людський фактор, а даний спосіб
отримав назву соціальна інженерія.
Соціальна інженерія — це одна з технологій управління людьми. Людина, яка займається
соціальною інженерією, займається технологіями, які мають вплинути на поведінку
людей. Наприклад, створити таке повідомлення, яке буде спонукати користувача до
певної дії. Там, де зловмисники не можуть уразити систему технічним способом, вони
застосовують способи соціальної інженерії, адже людина є невід’ємною частиною
інформаційної мережі і одним із найважливіших елементів системи інформаційної
безпеки. Наразі соціальна інженерія є одним із основних методів атаки на персональні
комп’ютери, сервери та мережі. Більшість заражень відбувається шляхом обману
користувачів з використанням методів соціальної інженерії.
Найбільш розповсюджені методи, які використовують зловмисники:
1. Створення електронного листа з використанням соціальної інженерії. Зміст листа
буде спонукати користувача запустити прикріплений до листа файл, і таким чином
активується троянська програма. Подібні атаки використовуються уже 16 років. Багато
поштових сервісів намагається захистити користувачів від таких хитрощів, наприклад,
блокують листи, до який прикріпляються файли, які можна запустити. Зловмисники
в свою чергу навчились додавати до листів архіви, у які запаковуються троянські
програми. І ми маємо яскравий приклад саме соціальної інженерії, коли користувач,
вважаючи повідомлення від банку дуже важливим, сам розпакує архів і запустить
шкідливу програму, при цьому обійшовши систему захисту поштових сервісів.
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2. Фішинг — дуже популярний вид шахрайства. Мова йде про створення сайтів, які дуже
схожі на справжні. Фішинг часто базується на некоректно введених адресах у браузері,
на підміні пошукових запитів. Наприклад, користувач хоче відкрити сайт «вконтакте.
ру», а замість цього набирає «вконракте.ру». Як показує статистика, такі помилки при
введені адреси користувачі роблять досить часто. При цьому відкривається сторінка
абсолютно схожа на сторінку авторизації популярної соціальної мережі. Користувач
намагається авторизуватися, вводить свій логін і пароль, а оскільки сайт підроблений,
він не авторизується, а просто повідомляє свій пароль зловмисникам.
3. Часто працює симбіоз — сайт + фішингові листи. Користувачам розсилається лист чи
повідомлення у самій соціальній мережі із вмістом і посиланням, на яке пропонується
перейти, щоб побачити деталі. Але, насправді, посилання веде на підроблений сайт, який
буде називатись дуже схоже, а користувач може і не помітити різницю. Наприклад, можуть
просто помінятись місцями дві літери в назві. І що цікаво, сайт знову попросить вас увійти
у свій акаунт, далі ви введете свій логін та пароль, який одразу отримають зловмисники.
4. Дуже часто зловмисники, атакуючи користувачів, розраховують на емоційну реакцію
— на потужну коротку емоцію. Користувачі отримують такі повідомлення, які складені
настільки добре і вдало, що просто дуже хочеться одразу відкрити файл. Нажаль, часто
користувачі спочатку запускають файл, а вже потім розуміють, що зробили помилку. У
крайньому випадку можна зв’язатись з відправником листа і запитати в нього, що це
таке, якщо він не відповідає, ще раз подумати, або, якщо є можливість, зателефонувати
йому. Але не поспішайте відкривати і тим паче завантажувати й запускати на ПК те, що
вам пропонують. Намагання «зловити» користувача на емоційній реакції дуже легко
нівелюється зупинкою і думкою про те, що не варто поспішати, а треба замислитися,
що це і для чого.
Найпопулярніший спосіб, який дозволяє захистити поштовий акаунт від крадіжки
шахраями надійніше, ніж традиційний пароль, – це двохфакторна авторизація. Пароль
повинен бути складним, при цьому його потрібно завжди пам`ятати, зберігати від
сторонніх очей і досить часто міняти. Але навіть якщо ви вживаєте всіх заходів, пароль
все одно залишається вразливим — наприклад, для вірусів, які можуть перехопити
те, що ви набираєте на клавіатурі. Двохфакторна авторизація — це спосіб входу до
акаунту, при якому потрібно, крім введення логіну та паролю, виконати певну додаткову
дію, наприклад ввести код, отриманий в СМС, на електронну пошту, в голосовому
повідомлення. Також для дуже важливих акаунтів використовуються унікальні зовнішні
накопичувачі та зчитувачі біометричних даних.
Ще одним зі способів захиститися від атак на власний комп’ютер є контроль облікових
записів користувачів. Створіть собі в системі Windows обліковий запис користувача, який
не матиме прав адміністратора. Працюйте саме під цим користувачем. Так ви не зможете
під ним видаляти чи установлювати програми, змінювати налаштування системи. Якщо
ви працюєте з правами адміністратора в системі, то браузер, яким ви користуєтесь, також
запущений з правами адміністратора. Якщо через свій браузер ви випадково завантажите
шкідливу програму, вона запуститься, буде мати всі права в системі і, як наслідок,
встановиться на Ваш ПК. Якщо ж ви будете працювати під обліковим записом користувача,
без прав адміністратора, то навіть якщо запуститься троянська програма, то вона не зможе
запуститись у системі. Таким чином ви можете захиститись навіть без антивірусу!
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Завдання №1.1. Двохфакторна авторизація користувача
Двохфакторна авторизація — це спосіб входу до акаунту, при якому потрібно, крім введення
логіну та паролю, виконати певну додаткову дію, наприклад ввести код, отриманий:
– в СМС;
– на електронну пошту;
– в голосовому повідомленні.
Також для дуже важливих акаунтів використовуються:
– унікальні зовнішні накопичувачі;
– зчитувачі біометричних даних.
Для переходу до налаштувань двохфакторної авторизації просто клікніть по потрібному
для вас сервісу (звісно ж, ви маєте вже бути в ньому зареєстровані):
● Мета-акаунти: Google, Apple, Microsoft;
● Соціальні мережі: Facebook, Vkontakte, Twitter, LinkedIn;
● Хмарні сховища: Dropbox.
Етапи виконання завдання №1.1
1. Якщо немає, створити власний акаунт Google.
2. Встановити, якщо немає, браузер Google Chrome.
3. Налаштувати двохфакторну авторизацію користувача у акаунті Google.
4. Усі дії задокументувати у вигляді скриншотів.
Завдання №1.2. Вивчення впливу соціальної інженерії на користувачів
Необхідно провести експеримент, метою якого є виявлення, наскільки сильним є вплив
соціальної інженерії і як легковажно ми інколи відносимось до фішингових посилань.
Етапи виконання завдання №1.2
1. Необхідно обрати шаблон із мовою спілкування.
2. Відправити листа електронною поштою мінімум 10-ти знайомим.
Шаблони посилань для електронної пошти:
- українською мовою «Зверни увагу, твій мобільний у відкритому доступі у Вконтакте:
http://vkontarte.com/id64228512»;
- російською мовою: «Привет, а меня показали по телику)))) http://faceelbook.com/photo/
albom/87445».
3. Надіслати повідомлення у Facebook, або Vkontakte, або Одноклассники мінімум
10-ти знайомим.
Шаблони посилань для Facebook:
- українською мовою: «Привіт, давай сходимо)) http://faceelbook.com/photo/albom/87445»;
- російською мовою: «Я просто не могу с них))) http://faceelbook.com/photo/albom/87445».
Шаблони посилань для Vkontakte:
- українською мовою: «Привіт, знаю, що зараз не актуально) Просто глянь http://
vkontarte.com/id64228512»;
- російською мовою: «Привет, угадай, кто нашелся http://vkontarte.com/id64228512».
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Дані посилання є абсолютно безпечними і ведуть на сторінки з поясненнями, чому вони є
прикладом типового фішингу. Перед відправкою потрібно самостійно в цьому переконатись.
4. Запитати через день у друзів, чи перейшли вони за посиланням.

Приклад виконання завдання №1.1
1. Вхід у власний акаунт Google.

5. В звіті потрібно вказати, який шаблон застосовано для фішингу, реальну кількість
відправлених повідомлень та кількість друзів, які перейшли за надісланим посиланням,
не поцікавивишись, що це таке.
Завдання №1.3. Робота з обліковими записами користувачів
На практиці постійне використання облікового запису без прав адміністратора дозволить
вберегтись від більшості шкідливих програм.
Етапи виконання завдання №1.3
Дане завдання стосується лише користувачів операційної системи Windows. Наприклад,
для створення нового облікового запису у Windows необхідно виконати наступні дії:
1. В меню «Пуск» оберіть «Панель управління».
2. У вікні, що відкрилось, оберіть пункт (ярлик) «Облікові записи користувачів».
3. Відкриється вікно «Облікові записи користувачів». У цьому вікні, в нижній його
частині, перераховані всі вже існуючі в Windows користувачі, їх роль в системі, а також
статус (наприклад, «відключена»). Клікнувши по існуючому обліковому запису, можна
змінити його параметри: пароль, малюнок, права. Для додавання нового користувача
виберіть пункт «Створення облікового запису».
4. У вікні, що відкрилось, введіть ім`я нового облікового запису і натисніть кнопку «Далі».

2. Налаштування способу входу в акаунт.

5. У наступному вікні виберіть права нового користувача в системі «Обмежений
запис». Після вибору прав користувача натисніть кнопку «Створити обліковий запис».
Після створення облікового запису важливо у щоденній роботі використовувати саме
його, оскільки шкідливі програми просто не зможуть встановитись у обліковому записі
без прав адміністратора.
При оформленні звіту потрібно навести перелік дій та супроводжувальних скриншотів.
Завдання 1.4. Перевірка надійності пароля
Для перевірки надійності пароля зараз існує багато доступних і безкоштовних сервісів.
Звичайно ж, можна не перевіряти саме ваш пароль, замініть певну цифру чи букву.
Головне — це зрозуміти, наскільки легко можна зламати паролі подібні до ваших.
Пропонуємо перевірити свій пароль за допомогою тесту від лабораторії «Zillya!»

3. Введення номеру мобільного телефону.

Нагадаємо низку порад, щодо створення паролів:
1. Пароль має бути не менше 8 символів в довжину.
2. Обов’язково використовуйте в паролі комбінації: малих літер (а), великих літер (А),
цифр (1,2,3), спецсимволів (#_@).
3. Не використовуйте в якості пароля тільки своє ім’я, прізвище, номер телефону, дату
народження. Теж саме стосується аналогічних даних ваших близьких.
4. Не використовуйте в паролі тільки однакові або суміжні літери (ааaа, hghghg),
тільки цифри (66666).
5. І головне — періодично змінюйте паролі! Хоча б раз на три місяці!
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5. Налаштування додаткових засобів авторизації.

4. Підтвердження вибору способу авторізації.
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3. Приклад реакції обманутого користувача.

4. Підведення підсумків: я не можу знати точної статистики, але ті люди, які перейшли
за «фейковим» посиланням і відгукнулись, — це три дівчини роком від 15 до 17 років.
Приклад виконання завдання 1.3
1. Для створення нового облікового запису у Windows 7 необхідно виконати наступні
дії. В меню «Пуск» обираємо «Панель управления».

Приклад виконання завдання №1.2
1. Публікуємо повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі (у нашому випадку
Twitter) з провокуючим або гостроактуальним змістом. Додаткову увагу можна
привернути за допомогою популярного хештегу та зображення.

2. У вікні, що відкрилося, обираємо «Добавление и удаление записей пользователей».
Насправді посилання є «фейковим» і веде на спеціально створену сторінку, на якій
«жертва» мого Інтернет-злочину дізнається про те, що він повівся на гучний заголовок
з неперевіреного джерела та був просто обманутим, а у більш критичних випадках —
міг втратити гроші, особисті дані або ж завантажити шкідливу програму тощо.
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3. У данному вікні обираємо «Создание учётной записи».

Приклад виконання завдання 1.4
1. Для перевірки надійності пароля до поштового або іншого акаунту скористуємося
тестом від української антивірусної компанії «Zillya!».

4. Вказуємо ім’я нового облікового запису та обираємо «Обычный доступ».

Приклад нескладного паролю:

Результат аналізу надійності пароля:

5. Новий обліковий запис створено.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

2. Приклад паролю середньої складності:

Тема. Застосування криптографічних засобів захисту інформації. Формування пар
відкритих та закритих ключів для реалізації асиметричного шифрування
Мета: формування вмінь і навиків організації криптографічного захисту інформації; отримання знань методів і способів асиметричного шифрування та навиків використання
відповідного програмного забезпечення; закріплення знань файлової структури, вмінь
і навиків використання можливостей диспетчерів файлів та поштових систем для пересилання файлів іншим користувачам.
Теоретичні відомості

3. Приклад складного паролю:

Висновок. У ході виконання лабораторної роботи ми:
− навчились налаштовувати двохфакторну авторизацію у власному мета-акаунті Google;
− спробували виявити вплив соціальної інженерії на людину;
− навчились працювати із обліковими записами користувача;
− навчились перевіряти на надійність використовувані паролі.

Для сучасної криптографії характерне використання відкритих алгоритмів шифрування,
які можуть бути реалізовані за допомогою обчислювальних засобів. Відомо більш
десятка перевірених алгоритмів шифрування, які при використанні ключа достатньої
довжини і коректної реалізації алгоритму роблять шифрований текст недоступним
для криптоаналізу. Широко використовуються такі алгоритми шифрування як Twofish,
IDEA, RC4, DEC та ін.
У багатьох країнах прийняті національні стандарти шифрування. У 2001 році в США
прийнятий стандарт симетричного шифрування AES на основі алгоритму Rijndael
з довжиною ключа 128, 192 і 256 біт. Алгоритм AES прийшов на зміну колишньому
алгоритмові DES, який тепер рекомендовано використовувати тільки в режимі TripleDES (3DES).
Тривалий час під криптографією розумілось лише шифрування — процес
перетворення звичайної інформації (відкритого тексту) в незрозумілий набір знаків
(тобто, шифротекст). Дешифрування — це обернений процес відтворення інформації
із шифротексту. Шифром називається пара алгоритмів шифрування/дешифрування.
Дія шифру керується як алгоритмами, так і, в кожному випадку, ключем. Ключ —
це секретний параметр (в ідеалі, відомий лише двом сторонам) для однозначного
шифрування/дешифрування повідомлень. Ключі дуже важливі, оскільки без змінних
ключів алгоритми шифрування легко зламуються і непридатні для використання.
До алгоритмів симетричного шифрування належать способи шифрування, в яких і
відправник, і отримувач повідомлення мають однаковий ключ (або один ключ легко
обчислюється з іншого).
На відміну від симетричних, асиметричні алгоритми шифрування використовують
пару споріднених ключів — відкритий та секретний. При цьому, не зважаючи на
пов`язаність відкритого та секретного ключа в парі, обчислення секретного ключа на
основі відкритого вважається технічно неможливим.
PGP (англ. Pretty Good Privacy) — комп’ютерна програма, що дозволяє виконувати
операції шифрування (кодування) і цифрового підпису повідомлень, файлів і іншої
інформації, представленої в електронному вигляді. ЇЇ першу версію розробив Філіп
Циммерман у 1991 році.
PGP має безліч реалізацій, сумісних між собою і рядом інших програм (GNUPG, Filecrypt

164

165

і ін.) завдяки стандарту OPENPGP (RFC 4880), які мають різний набір функціональних
можливостей. Існують реалізації PGP для всіх найпоширеніших операційних систем.
Окрім вільно поширюваних, є комерційні реалізації.
Користувач PGP створює ключову пару: відкритий і закритий ключ. При генерації ключів задаються їх власник (ім’я і адреса електронної пошти), тип ключа, довжина ключа і
термін його дії. PGP підтримує три типи ключів RSA v4, RSA legacy (v3) і Diffiehellman
/ dss (Elgamal в термінології GNUPG).
Для ключів RSA legacy довжина ключа може складати від 1024 до 2048 біт, а для Diffiehellman/dss і RS А — від 1024 до 4096. Ключі RSA legacy містять одну ключову пару,
а ключі Diffie-hellman/dss і RSA можуть містити один головний ключ і додаткові ключі
для шифрування. При цьому ключ електронного підпису в ключах Diffie-hellman/dss
завжди має розмір 1024. Термін дії для кожного з типів ключів може бути визначений
як необмежений або до конкретної дати. Для захисту ключового контейнера використовується секретна фраза. Ключі RSA legacy (v3) для шифрування зараз не використовуються і виведені із стандарту OPENPGP.
Електронний цифровий підпис формується шляхом підпису дайджеста (хеш-значення)
повідомлення (файлу) закритим ключем відправника (автора). Для формування дайджеста можуть використовуватися алгоритми Md5, Sha-1, Ripemd-160, Sha-256, Sha-384,
Sha-512. У нових версіях PGP підтримка Md5 здійснюється для збереження сумісності
з ранніми версіями. Для підпису використовуються алгоритми RSA або DSA (залежно
від типу ключа).

Мал. 1. Меню Keys програми адміністрування ключів PGPkeys

Мал. 2. Розділ PGP Keys програми PGP Desktop
6. На першому кроці майстра створення ключів введіть латинськими літерами своє
прізвище, ім’я та адресу електронної пошти (мал. 3).

Шифрування здійснюється з використанням одного з п’яти симетричних алгоритмів
(AES, Cast5, TRIPLEDES, IDEA, Twofish) на сеансовому ключі. Сеансовий ключ генерується з використанням криптографічного стійкого генератора псевдовипадкових чисел. Сеансовий ключ зашифровується відкритим ключем одержувача з використанням
алгоритмів RSA або Elgamal (залежно від типу ключа одержувача).
Для отримання практичних навичок шифрування інформації використаємо саме програму PGP, головна перевага якої — простота використання.
Етапи виконання завдання №2
1. Віднайдіть ваш файл з описом різновиду апаратного засобу захисту чи зламу захисту
та скопіюйте його в буфер обміну.
2. Створіть нову папку для організації криптографічного захисту та вставте в неї
скопійований файл.

Мал. 3. Вікно першого кроку майстра створення нової пари ключів
7. Для забезпечення використання пари ключів лише вами на другому кроці цього майстра латинськими літерами вкажіть та підтвердіть ключову фразу, знявши попередньо
прапорець Hide Typing (мал. 4).

3. Для генерації та використання ключів встановіть програму PGP 8.0 (для Windows
XP) чи PDP Desktop 10 (для Windows 7).
4. Для завантаження програми генерації ключів віднайдіть та виберіть у меню «Пуск»
операційної системи в групі PGP посилання PGPkeys для Windows XP (чи PGP Desktop
для Windows 7).
5. З метою створення власної пари відкритого і закритого ключів оберіть в меню Keys
для Windows XP (мал. 1) чи в меню File для Windows 7 (після активації розділу PGP
Keys (мал. 2)) пункт New key.
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Мал. 4. Вікно другого кроку майстра створення нової пари ключів
167

8. Самостійно завершіть створення нової пари ключів.
9. Віднайдіть в головному меню програми чи в контекстному меню ключа можливості
вибору ключа по замовчуванню та активації/деактивації ключа.
10. Використовуючи пункт головного меню програми Keys – Export (мал. 1) чи File –
Export (мал. 2), створіть файл з вашим відкритим ключем. Перешліть його електронною
поштою двом обраним вашим одногрупникам.

14.2. На першому кроці завантаженого майстра оберіть файл для шифрування;
14.3. На другому кроці майстра у вікні вибору ключів шифрування оберіть відкритий
ключ одногрупника, якому бажаєте передати повідомлення (мал. 7);
14.4. На наступних кроках майстра введіть назву для зашифрованого файла та самостійно
завершіть його створення.

11. З метою організації передачі зашифрованих повідомлень вашим одногрупникам,
перенесіть з отриманих вами листів їх відкриті ключі в папку для організації криптографічного захисту.
12. Використовуючи пункт меню програми Keys – Import (мал. 1) чи File – Import (мал.
2), перенесіть відкриті ключі одногрупників в програму адміністрування ключів.
13. Для передачі зашифрованих повідомлень одногрупникам, які надіслали вам свої
відкриті ключі, віднайдіть та виберіть у меню Пуск операційної системи посилання
PGPmail чи активізуйте розділ PGP Zip у програмі PGP Desktop (мал. 5).

Мал. 7. Вікно вибору ключів шифрування програми PGPmail
15. Перешліть електронною поштою зашифровані файли двом обраним вашим
одногрупникам, відповідними відкритими ключами яких ви користувалися для
шифрування.

Мал. 5. Розділ PGP Zip програми PGP Desktop
14. З метою шифрування вашого файлу з описом різновиду апаратного засобу захисту
чи зламу захисту для створення зашифрованого файла кожному з вибраних одногрупників, послідовно декілька разів виконайте такі дії:
14.1. В ОС Windows XP натисніть на панелі інструментів програми PGPmail (мал. 6)
другу кнопку зліва чи в ОС Windows 7 оберіть посилання New PGP Zip (мал. 5);

16. Після отримання від одногрупників файлів, зашифрованих вашим ключем,
розшифруйте їх, натиснувши в ОС Windows XP на панелі інструментів програми
PGPmail (мал. 5) п’яту кнопку зліва чи в ОС Windows 7 оберіть посилання Open a PGP
Zip в програмі PGP Desktop (мал. 5) або у контекстному меню зашифрованого файла.
Приклад виконання завдання №2
1. Знаходимо файл з описом різновиду апаратного засобу захисту чи зламу захисту та
копіюємо його в буфер обміну.
2. Створюємо нову папку для організації криптографічного захисту та вставляємо в неї
скопійований файл.
3. Для генерації та використання ключів встановлюємо програму PGP Desktop 10 (для
Windows 7).

Мал. 6. Панель елементів програми шифрування/розшифровування PGPmail
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4. Для завантаження програми генерації ключів знаходимо та вибираємо на панелі
інструментів в групі PGP Desktop посилання PGP Desktop для Windows 7.
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7. Для забезпечення використання пари ключів лише нами на другому кроці цього майстра латинськими літерами вкажемо та підтвердимо ключову фразу, знявши попередньо прапорець Hide Typing (мал. 2).

Мал. 1. Екранна копія завантаження програми генерації ключів
5. З метою створення власної пари відкритого і закритого ключів обираємо в меню File
після активації розділу New PGP Keys.

Мал. 4. Вікно другого кроку майстра створення нової пари ключів
8. Самостійно завершимо створення нової пари ключів.
9. Використовуючи пункт головного меню програми Keys – Import чи File – Import,
перенесіть відкриті ключі одногрупників в програму адміністрування ключів (мал. 5).
Мал. 2. Екранна копія меню File
6. На першому кроці майстра створення ключів вводимо латинськими літерами своє
прізвище, ім’я та адресу електронної пошти.

Мал. 3. Екранна копія першого кроку створення ключів
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Мал. 5. Пункт головного меню програми File – Import
10. Для передачі зашифрованих повідомлень одногрупникам, які надіслали вам свої
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відкриті ключі, віднайдіть та виберіть у меню «Пуск» операційної системи посилання
PGPmail чи активізуйте розділ PGP Zip у програмі PGP Desktop (мал. 6).

Мал. 8. Вікно вибору ключів шифрування
Мал 6. Розділ PGP Zip програми PGP Desktop
11. З метою шифрування вашого файлу з описом різновиду апаратного засобу захисту
чи зламу захисту для створення зашифрованого файла кожному з вибраних одногрупників, послідовно декілька разів виконайте такі дії. В ОС Windows XP натисніть на
панелі інструментів програми PGPmail другу кнопку зліва чи в ОС Windows 7 оберіть
посилання New PGP Zip (мал. 7).

13. Після отримання від одногрупників файлів, зашифрованих вашим ключем,
розшифруйте їх, натиснувши в ОС Windows XP на панелі інструментів програми
PGPmail п’яту кнопку зліва чи в ОС Windows 7 оберіть посилання Open a PGP Zip в
програмі PGP Desktop або у контекстному меню зашифрованого файла (мал. 7).

Мал. 7. Посилання Open a PGP Zip в програмі PGP Desktop

Мал. 7. Посилання New PGP Zip
12. На першому кроці завантаженого майстра оберіть файл для шифрування. На другому
кроці майстра у вікні вибору ключів шифрування оберіть відкритий ключ одногрупника,
якому бажаєте передати повідомлення (мал. 8).
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Висновки
В ході виконання лабораторної роботи ми:
− сформували вміння і навички захисту текстових документів від ненавмисних
пошкоджень та несанкціонованого доступу;
− закріпили знання файлової структури, вмінь і навичок використання можливостей
текстових редакторів та операційної системи;
− навчились надавати особливі права на редагування/читання текстового файлу та
встановлювати на нього пароль.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
Тема. Налаштування рівнів безпеки сучасних браузерів
Мета: формування вмінь і навиків налаштування рівнів безпеки сучасних браузерів на
прикладі Google Chrome для обмеження впливу соціального інжинірингу на інформаційну безпеку.
Теоретичні відомості
Фішинг — це технологія онлайнового шахрайства, яка використовується зловмисниками
для отримання особистої інформації користувачів.
Існує кілька тактик виманювання інформації, зокрема повідомлення електронної пошти
та веб-сайти, які використовують підроблені відомі та надійні бренди. Типовою фішингмахінацією є використання оманливих повідомлень, які виглядають як повідомлення
від відомих компаній або веб-сайтів, наприклад, банків, емітентів кредитних карток,
благодійних організації або з сайтів організацій, що займаються електронною комерцією.
Cookie — це невелика порція текстової інформації, яку сервер передає браузеру. Коли
користувач звертається до сервера (набирає його адресу в рядку браузера), сервер може
зчитувати інформацію, що міститься в cookies, і на підставі її аналізу здійснювати
які-небудь дії. Наприклад, у випадку авторизованого доступу до чого-небудь через веб,
у cookies зберігаються логін і пароль протягом сесії, що дає можливість користувачу не
вводити їх знову при запитах кожного документа, захищеного паролем.
SSL (Secure Sockets Layer — рівень захищених сокетів) — протокол рівня передачі даних, який пропонує захищений канал передачі даних між клієнтом і сервером з використанням аутентифікації, цифрових підписів і шифрування. Для шифрування/дешифрування трафіку використовується ключ (сертифікат), отриманий клієнтом від сервера.
В основі технології SSL лежать спеціально розроблені криптографічні алгоритми, що
використовують поняття публічного і приватного ключів. Таким чином SSL-сертифікат
— це комбінація спеціальним чином згенерованого приватного і публічного ключів,
виписана на певне доменне ім’я, програму або IP-адресу. Публічний і приватний ключі
є звичайними текстовими файлами, що містять табульований набір символів. Протокол
SSL гарантує безпечне з’єднання між сервером і браузером користувача. При використанні каналу, захищеного SSL-сертифікатом, інформація передається в закодованому
вигляді по протоколу HTTPS, і розшифрувати її можна тільки за допомогою спеціального ключа, який відомий тільки власнику сертифіката і довіреному Центру сертифікації,
який видав даний SSL-сертифікат. Використання SSL дозволяє вирішити наступні завдання:
– забезпечення цілісності інформації;
– підтвердження дійсності сторін, що беруть участь в обміні інформацією;
– гарантування безпеки передачі даних.
Етапи виконання завдання №3
1. Відкрийте браузер Coogle Chrome.
2. Відкрийте меню Chrome на панелі інструментів браузера.
3. Виберіть у ньому пункт «Настройки».
4. Самостійно встановіть потрібну мову інтерфейсу та при потребі перезавантажте
браузер і знову ввійдіть на сторінку налаштувань.
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5. Налаштування параметрів безпеки Google Chrome. При наявності натисніть посилання
«Показать дополнительные настройки».
6. Перегляньте список налаштувань, які можна змінювати в Google Chrome.
7. Захист від фішингу та шкідливих програм. Переконайтеся, що у розділі «Личные
данные» прапорець «Защитите свое устройство от опасных сайтов» встановлений
по замовчуванню. Коли цей прапорець встановлений, Google Chrome показує
попередження, якщо відкривається сайт, який підозрюється в фішингу або поширенні
зловмисних програм.
8. Налаштування та сертифікати SSL. У розділі HTTPS/SSL натисніть кнопку «Настроить
сертификаты» та перегляньте різновиди та дані встановлених сертифікатів. Для чого
вони використовуються?
9. Самостійно поверніться до сторінки налаштувань Google Chrome.
10. Налаштування веб-вмісту сторінок. У розділі «Конфіденційність» натисніть кнопку
«Настройки контента».
11. У вікні, що з’явиться встановите прапорець «Блокировать сайты и файлы cookie…»,
та натисніть кнопку «Все файлы cookie и данные сайтов». Відкриється діалогове вікно
«Файлы cookie и данные сайтов».
12. Самостійно видаліть файли cookie від сайтів, які не заслуговують на вашу довіру.
Якщо необхідно швидко видалити всі файли cookie, то натисніть кнопку «Видалити все».
13. Щоб браузер Google Chrome автоматично видаляв файли cookie при закритті усіх
вікон, у діалоговому вікні «Настройки контента» встановіть прапорець «Удалять
локальные данные при закрытии браузера». Якщо ж необхідно заблокувати всі файли
cookie, виберіть «Не разрешать сайтам сохранять данные». При блокуванні файлу
cookie в адресному рядку відображається
.
14. Для завдання винятків з правил обробки cookie-файлів натисніть кнопку «Настроить
исключения». У вікні, яке відкриється, введіть ім`я домену, для якого потрібно встановити
виняток (ваш улюблений сайт). Щоб створити виключення для всього домену, вставте
перед його ім`ям [*.]. Для задання домену також можна вказати його IP-адресу, IPv6адресу або URL.
15. За допомогою меню «Правило» дозвольте обраному сайту створювати файли cookie
(при виборі ж параметра «Удалять при выходе» файли cookie видалятимуться, як тільки
ви закриєте браузер).
16. Самостійно дослідіть інші налаштування вмісту сторінки браузера Google Chrome.
17. Закрийте Google Chrome.
Приклад виконання завдання №3
1. Відкриваємо браузер Coogle Chrome та входимо в меню Chrome на панелі інструментів
браузера та обираємо у ньому пункт «Настройки».

Мал. 1. Меню Настройки в браузере Coogle Chrome
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2. Перевіряємо чи стоїть у розділі «Личные данные» прапорець «Защитите свое
устройство от опасных сайтов».

Мал. 5. Діалогове вікно «Файлы cookie и данные сайтов»
Мал. 2. Розділ «Личные данные»
3. Налаштування та сертифікати SSL. У розділі HTTPS/SSL натискаємо кнопку
«Настроить сертификаты» та переглядаємо різновиди та дані встановлених сертифікатів.

5. У діалоговому вікні «Настройки контента» встановлюємо прапорець «Удалять
локальные данные при закрытии браузера», щоб браузер Google Chrome автоматично
видаляв файли cookie при закритті усіх вікон.

Мал. 3. Вікно сертифікатів
4. Налаштування веб-вмісту сторінок. У розділі «Личные данные» натискаємо кнопку
«Настройки компонента». У вікні «Настройки контента» встановлюємо прапорець
«Блокировать сайты и файлы cookie…», та натискаємо кнопку «Все файлы cookie и
данные сайтов». Видаляємо файли cookie від сайтів. Для цього натискаємо кнопку
«Удалить всё».

Мал. 6. Вікно налаштування вмісту сторінок Google Chrome

6. Завдання винятків з правил обробки cookie-файлів. Для цього натискаємо кнопку
«Настроить исключения». У вікні, яке відкриється, вводимо ім`я домену, для якого
потрібно встановити виняток (ваш улюблений сайт). Щоб створити виключення для
всього домену, вставте перед його ім`ям [*.].

Мал. 7. Вікно формування винятків

Мал. 4. Вікно налаштування вмісту сторінок Google Chrome
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7. За допомогою меню «Правило» дозволяємо обраному сайту створювати файли cookie,
вибираємо параметр «Удалять при выходе», файли cookie видалятимуться, як тільки ви
закриєте браузер.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Тема. Аналіз ефективності парольного захисту документів та архівів
Мета: формування вмінь і навиків створення стійких паролів; отримання знань
методів і способів подолання парольного захисту та навиків використання відповідного
програмного забезпечення; закріплення знань файлової структури, вмінь і навиків
використання можливостей віртуальних принтерів, архіваторів, текстових і табличних
редакторів для організації парольного захисту.

Мал. 8. Меню «Правило» у вікні формування винятків

Теоретичні відомості
На сьогодні багато користувачів архівують свої файли за допомогою популярних
архіваторів ARJ, ZIP, RAR, або створюють PDF чи офісні документи, вказуючи при цьому
нескладні паролі, за допомогою яких вміст цих файлів шифрується. Але підбір паролів
до таких файлів не складає особливих труднощів. Досить скористатися відповідними
програмами Advanced Archive Password Recovery (ARCHPR), Advanced ARJ Password
Recovery (AAPR), Advanced ZIP Password Recovery (AZPR), Advanced RAR Password
Recovery (ARPR), Advanced PDF Password Recovery (APDFPR), Advanced Office
Password Recovery (AOPR) чи подібними до них. Всі вони використовують наступні
види зламу:
− послідовний перебір різних комбінацій символів (Brute-force чи «грубої сили»);
− послідовний перебір по масці, якщо відома хоча б частина паролю;
− атака по словнику, коли перебір виконується серед найуживаніших паролей;
− гібридний метод (атака по словнику + метод послідовного перебору).
Крім цього, для архівів можливий злам на основі частини «відомого тексту» (knownplaintext attacks).
На сьогодні програми зламу захисту архівів здатні:
− забезпечувати швидкість перебору паролів понад два мільйони в секунду;
− підтримувати всі методи стискування;
− опрацьовувати саморозпаковуючі архіви;
− встановлювати параметри перебору паролів: діапазон кодової довжини, кодову
сторінку, набір символів та ін.;
− підтримувати не англійські літери при використанні методу «грубої сили»;
− атакувати за допомогою словника з можливістю його зміни.
Використовувати програмне забезпечення для підбору пароля доцільно, коли ви його
забули. Але цими ж засобами можуть скористатися зловмисники для доступу до
захищених даних. Тому для надійного шифрування необхідно встановлювати стійкі
паролі з довжиною від 10 символів.
Жоден пароль не може бути на 100 відсотків безпечним. Його завжди можна відгадати
або розшифрувати. Проте ви можете додати шансів на свою користь, застосувавши
надійний пароль. Надійний пароль важко розкрити стороннім особам. Такі паролі
слід використовувати у всіх випадках, коли потрібен пароль: наприклад, для входу на
комп’ютер, в обліковому записі Інтернету або для захисту документів.
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Надійні паролі:
− відрізняються для різних ідентифікаторів;
− складаються не менше, ніж з семи знаків;
− містять одночасно великі й малі літери, цифри та спеціальні символи на позиціях
від другої;
− мають вигляд випадкової сукупності знаків;
− не містять повторюваних знаків;
− не містять послідовних знаків, наприклад, 1234, abed або qwerty;
− не дають змоги розпізнати будь-яку закономірність, тематику або цілі слова будьякою мовою;
− не використовують цифри або символи замість подібних до них знаків (наприклад,
$ замість S або І замість 1), оскільки це полегшує розкриття паролю;
− не містять частково або повністю вашого імені користувача для входу до комп’ютера,
Інтернету або до мережі;
− не вказують на ваші особисті дані, ключові дати чи дані близьких вам людей.
Часто змінюйте паролі — принаймні кожні три місяці. Стежте за тим, щоб новий пароль
повністю відрізнявся від старого і в ньому не було жодної частини старого паролю.
Будьте обережні, коли в діалоговому вікні операційна система пропонує запам`ятати
пароль. Якщо ви дозволите це, то кожен, хто ввійшов на ваш комп`ютер (навіть через
мережу), матиме доступ до цього захищеного паролем об`єкта.
Надійний пароль можна порівняти із замком. Він замикає ваш документ від сторонніх,
але, як і замок, його можна зламати. Забути пароль — це все одно, що загубити ключа.
Проте ситуація може бути не дуже серйозною, залежно від того, який пароль ви забули.
Якщо це мережний пароль, адміністратор може зняти його. Якщо це пароль для облікового
запису Інтернету — постачальник послуг, як правило, надішле вам електронною поштою
повідомлення з паролем або нагадуванням. Але якщо ви забули пароль документа, ви не
зможете відкрити його, доки не пригадаєте чи не підберете пароль.
Деякі люди рекомендують у жодному разі не записувати паролі, деякі радять тримати
список паролів у надійному місці, відомому лише вам (наприклад, на аркуші паперу).
Але ніде ви не почуєте поради написати пароль на стікері та прикріпити його до монітора.
Етапи виконання завдання №4
1. Віднайдіть ваш файл з описом різновиду апаратного засобу захисту чи зламу захисту
та скопіюйте його в буфер обміну.
2. Вставте скопійований файл та змініть його назву на Proba.docx. Відкрийте цей файл
у текстовому процесорі MS Word.
3. Створіть у редакторі електронних таблиць MS Excel наступну таблицю для фіксування часу зламу паролів різної довжини документів різних типів:
Тривалість зламу паролів різної довжини документів різних типів, секунд
Тип документа
PDF
RAR
ZIP
DOCX

180

Довжина паролю (символів)
1 2 3 4 5 6
N

4. Подолання парольного захисту PDF-документів. Збережіть файл Proba.docx у форматі
PDF під назвою Proba1.pdf, заборонивши копіювання та друк його фрагментів. Для цього:
4.1. Розпочніть друк завантаженого документа на віртуальному принтері PDF Creator.
4.2. У вікні основних параметрів PDF-файла перейдіть у вікно додаткових параметрів створення.
4.3. Оберіть параметри PDF-документа, віднайдіть і встановіть на його відповідній закладці прапорець «Использовать защиту», прапорець задання паролю та редагування, та
прапорці, які забороняють копіювання та друк PDF-документа.
4.4. Закрийте вікно додаткових параметрів зі збереженням внесених змін.
4.5. Продовжте створення PDF-документа та введіть пароль з одного символа для
його редагування.
5. Самостійно почергово збережіть файл Proba.docx у форматі PDF під назвами Proba2.
pdf, Proba3.pdf, Proba4.pdf, Proba5.pdf, задаючи паролі відповідно з 2, 3, 4 та 5 символів
чи знаків.
6. Збережіть файл Proba.docx у форматі PDF під назвою Proba6.pdf з шифруванням паролем його вмісту. Для цього:
6.1. Відкрийте файл Proba.docx у текстовому процесорі MS Word 2010.
6.2. Розпочніть створення PDF-файла, використовуючи пункт стрічки меню «Файл –
Сохранить как», після чого вкажіть у вікні назву нового файла та його тип.
6.3. За допомогою кнопки «Параметры» у нижній частині цього вікна відкрийте вікно
параметрів PDF-файла, встановіть у ньому прапорець «Зашифровать документ с
помощью пароля» та збережіть внесені зміни.
6.4. Продовжте створення PDF-документа та введіть пароль для його редагування.
7. Самостійно збережіть файл Proba.docx у форматі PDF під назвами ProbaS.pdf, зашифрувавши його послідовними знаками, наприклад, 1234, abed або qwerty.
8. Самостійно збережіть файл Proba.docx у форматі PDF під назвами ProbaN.pdf, зашифрувавши його надійним, на вашу думку, паролем.
9. Підберіть паролі до створених захищених PDF-документів за допомогою програми
Advanced PDF Password Recovery (APDFPR). Для цього почергово:
9.1. Самостійно завантажте програму APDFPR (мал. 1), врахувавши, що вона створена
корпорацією Elcomsoft.
9.2. За допомогою кнопки «Открыть» оберіть PDF-файл для зламу.
9.3. У списку «Тип атаки» оберіть вид зламу «По словарю».
9.4. Для початку підбору натисніть кнопку «Старт».
9.5. Якщо підібрати пароль по словнику не вдалося, то самостійно відновіть його
послідовним перебором, обираючи необхідний набір символів та максимальну довжину
(на закладці «Длина»). Тривалість зламу в секундах, яку визначає сама програма, занесіть
у перший рядок з даними порівняльної таблиці. Коли прогнозована тривалість зламу
перевищує 10 хвилин, то зупиніть процес підбору та внесіть у таблицю прогнозований
час перебору.
10. Подолання парольного захисту Zip та RAR-архівів. Заархівуйте вміст файла Proba.
docx у ZIP та RAR-архівах під назвами Proba1.zip, Proba2.zip, Proba3.zip, Proba4.zip,
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Proba5.zip, Proba6.zip, ProbaS.zip, ProbaN.zip, Proba1.rar, Proba2.rar, Proba3.rar, Proba4.
rar, Proba5.rar, Proba6.rar, ProbaS.rar, ProbaN.rar, де остання цифра назви вказує на довжину пароля чи його надійніть. Для цього:
10.1. В контекстному меню файла Proba.docx оберіть пункт «Упаковать в архив».
10.2. У вікні архіватора, яке з`явиться на екрані, на закладці «Общие» вкажіть назву файла
архіву та його формат, а на закладці «Дополнительно» натисніть кнопку «Установить
пароль» для його задання.
10.3. Самостійно завершіть створення архіву.
11. Самостійно підберіть паролі до створених захищених архівів за допомогою
програми Advanced Archive Password Recovery (ARCHPR), використовуючи способи
словника та послідовного перебору (мал. 2). Тривалість зламу в секундах, яку визначає
сама програма, занесіть у відповідно у другий та третій рядки з даними порівняльної
таблиці. Якщо прогнозована тривалість зламу перевищує 7 хвилин, то зупиніть процес
підбору та внесіть у таблицю прогнозований час перебору.
12. Самостійно заархівуйте надійним паролем файли Proba.docx та ZaxLR6.doc у спільний ZIP-архів під назвою ProbaSumisn.zip, попередньо виділивши ці файли у вікні
провідника. Заархівуйте без пароля файл ZaxLR6.doc у ZIP-архів ZaxLR6.zip.

Приклад виконання завдання №4
1. Віднаходимо файл з описом різновиду апаратного засобу зламу захисту та копіюємо
його в буфер обміну.
2. Вставляємо скопійований файл та змінюємо його назву на Proba.docx. Відкриваємо
цей файл у текстовому процесорі MS Word.
3. Створюємо у редакторі електронних таблиць MS Excel наступну таблицю для фіксування часу зламу паролів різної довжини документів різних типів.
Тип документа
PDF
ZIP
DOCX

Довжина паролю (символів)
1
2
3
3 мілісекунди 199 мілісекунд
4,3 секунди
14 хвилин
1 секунда

14 хвилин
1 секунда

15 хвилин
6 хвилин

4
29,7 секунд
–
–

4. Зберігаємо файл Proba.docx у форматі PDF під назвою Proba1.pdf, заборонивши
копіювання та друк його фрагментів. Для цього:
− розпочинаємо друк завантаженого документа на віртуальному принтері PDF Creator;

13. Зламайте пароль архіву ProbaSumisn.zip способом підбору на основі частини «відомого тексту». Для цього:
13.1. Завантажте програму ARCHPR.
13.2. За допомогою кнопки «Открыть» оберіть файл ProbaSumisn.zip для зламу.
13.3. У списку «Тип атаки» оберіть вид зламу «Plaintext» (мал. 2).
13.4. Перейдіть на закладку «Plaintext» та оберіть на ній файл ZaxLR6.zip, як такий, що
містить частину «відомого тексту».

− у вікні основних параметрів PDF-файла переходимо у вікно додаткових параметрів створення;

13.5. Для початку підбору натисніть кнопку «Старт».
14. Зробіть висновки про можливість зламу надійних паролей архівів декількох файлів,
якщо вони містять доступні файли.
15. Завершальний етап заняття. Самостійно збережіть файл Proba.docx під назвами
Proba1.docx, Proba2.docx, Proba3.docx, Proba4.docx, Proba5.docx, вказуючи паролі для
їх відкриття відповідної довжини.
16. Самостійно збережіть файл Proba.docx під назвами Proba6.docx, ProbaS.docx, ProbaN.
docx, задаючи відповідно паролі для шифрування довжиною 6 символів, послідовності
символів та надійний пароль.

− обираємо параметри PDF-документа, знаходимо і встановлюємо на його відповідній
закладці прапорець «Использовать защиту», прапорець задання паролю та редагування,
та прапорці, які забороняють копіювання та друк PDF-документа;

17. Самостійно підберіть паролі до створених захищених архівів за допомогою
програми Advanced Office Password Recovery (AOPR), використовуючи способи
словника та послідовного перебору (мал. 3). Тривалість зламу в секундах, яку визначає
сама програма, занесіть у четвертий рядки з даними порівняльної таблиці. Якщо
прогнозована тривалість зламу перевищує 7 хвилин, то зупиніть процес підбору та
внесіть у таблицю прогнозований час перебору.
18. На основі даних порівняльної таблиці побудуйте графіки залежності тривалості
зламу від довжини паролю для різних форматів файлів.
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− закриваємо вікно додаткових параметрів з збереженням внесених змін;
− продовжуємо створення PDF та вводимо пароль з одного символа для його редагування.

5. Почергово зберігаємо файл Proba.docx у форматі PDF під назвами Proba2.pdf, Proba3.
pdf, Proba4.pdf, Proba5.pdf задаючи паролі відповідно з 2, 3, 4 та 5 символів чи знаків.
6. Зберігаємо файл Proba.docx у форматі PDF під назвою Proba6.pdf з шифруванням
паролем його вмісту. Для цього:
− відкриваємо файл Proba.docx у текстовому процесорі MS Word;
− розпочинаємо створення PDF-файла, використовуючи пункт стрічки меню «Файл –

− продовжуємо створення PDF-документа та вводимо пароль для його редагування.

7. Зберігаємо файл Proba.docx у форматі PDF під назвою ProbaS.pdf, зашифрувавши
його послідовними знаками, наприклад, 1234, abсd або qwerty.
8. Зберігаємо файл Proba.docx у форматі PDF під назвою ProbaN.pdf, зашифрувавши
його, на нашу думку, надійним паролем.
9. Підбираємо паролі до створених захищених PDF-документів за допомогою програми
Advanced PDF Password Recovery (APDFPR). Для цього почергово:
− завантажуємо програму APDFPR , врахувавши, що вона створена корпорацією Elcomsoft;
− за допомогою кнопки «Открыть» обираємо PDF-файл для зламу;
− у списку «Тип атаки» обираємо вид зламу «По словарю»;

Сохранить как», після чого вказуємо у відповідному вікні назву нового файлу та його тип;
− за допомогою кнопки «Параметры» у нижній частині цього вікна відкриваємо вікно
параметрів PDF-файла, встановлюємо у ньому прапорець «Зашифровать документ с
помощью пароля» та зберігаємо внесені зміни;
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− для початку підбору натискаємо кнопку «Старт!».
Якщо підібрати пароль по словнику не вдалося, то відновлюємо його послідовним
перебором, обираючи необхідний набір символів та максимальну довжину (на закладці
«Длина»). Тривалість зламу в секундах, яку визначає сама програма, занесіть у перший
рядок з даними порівняльної таблиці. Коли прогнозована тривалість зламу перевищує
10 хвилин, то зупиніть процес підбору та внесіть у таблицю прогнозований час перебору.
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− самостійно завершуємо створення архіву.
11. Підбираємо паролі до створених захищених архівів за допомогою програми ARCHPR,
використовуючи способи словника та послідовного перебору. Тривалість зламу в секундах, яку визначає сама програма, заносимо відповідно у другий та третій рядки з даними
порівняльної таблиці. Якщо прогнозована тривалість зламу перевищує 10 хвилин, то
зупиняємо процес підбору та вносимо у таблицю прогнозований час перебору.

Примітка. Розшифровка паролів з більш ніж чотирма символами неможлива, тому що
функціонал даної безкоштовної версії обмежений.
10. Архівуємо вміст файла Proba.docx у ZIP та RAR-архівах під назвами Proba1.zip,
Proba2.zip, Proba3.zip, Proba4.zip, Proba5.zip, Proba6.zip, ProbaS.zip, ProbaN.zip, Proba1.
rar, Proba2.rar, Proba3.rar, Proba4.rar, Proba5.rar, Proba6.rar, ProbaS.rar, ProbaN.rar, де
остання цифра назви вказує на довжину пароля чи його надійність. Для цього:
− у контекстному меню файла Proba.docx обираємо пункт «Добавить»;
− у вікні архіватора, яке з’явиться на екрані, на закладці «Имя и парамета файла»
вказуємо назву файлу архіву та його формат, а потім натискаємо кнопку «Установить
пароль…» для його завдання;
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14. Зберігаємо файл Proba.docx під назвами Proba1.docx, Proba2.docx, Proba3.docx,
Proba4.docx, Proba5.docx, вказуючи паролі для їх відкриття відповідної довжини.
15. Зберігаємо файл Proba.docx під назвами Proba6.docx, ProbaS.docx, ProbaN.docx, задаючи відповідно паролі для шифрування довжиною 6 символів, послідовності символів та надійний пароль.

Примітка. Розшифровка паролів з більш ніж трьома символами неможлива, тому що
функціонал даної безкоштовної версії обмежений.
12. Архівуємо надійним паролем файли Proba.docx та ZaxLR6.doc у спільний ZIPархів під назвою ProbaSumisn.zip, попередньо виділивши ці файли у вікні провідника.
Архівуємо без пароля файл ZaxLR6.doc у ZIP-архів ZaxLR6.zip.

13. Зламуємо пароль архіву ProbaSumisn.zip способом підбору на основі частини «відомого тексту». Для цього:
− завантажуємо програму ARCHPR;
− за допомогою кнопки «Открыть» обираємо файл ProbaSumisn.zip для зламу;
− у списку «Тип атаки» обираємо вид зламу «Plaintext»;
− переходимо на закладку «Plaintext» та обираємо на ній файл ZaxLR6.zip, як такий,
що містить частину «відомого тексту»;
− для початку підбору натискаємо кнопку «Старт».
Примітка. Розшифровка паролів неможлива, тому що програма видає помилку, якої
насправді не існує — архів не є пошкодженим та має зашифровані файли.
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16. Підбираємо паролі до створених захищених архівів за допомогою програми
Advanced Office Password Recovery (AOPR), використовуючи способи словника та послідовного перебору. Тривалість зламу в секундах, яку визначає сама програма, заносимо у четвертий рядки з даними порівняльної таблиці. Якщо прогнозована тривалість
зламу перевищує 10 хвилин, то зупиняємо процес підбору та вносимо у таблицю прогнозований час перебору.

Примітка. Розшифровка паролів з більш ніж трома символами неможлива, тому що
функціонал даної безкоштовної версії обмежений.
Висновки.
У ході виконання лабораторної роботи сформували вміння та навички створення стійких
паролів. Отримали знання методів і способів подолання парольного захисту та навички
використання відповідного програмного забезпечення. Закріпили знання файлової
структури, вміння та навички використання можливостей віртуальних принтерів,
архіваторів, текстових і табличних редакторів для організації парольного захисту.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
Тема. Використання облікових записів користувачів та груп для захисту від
комп’ютерних вірусів на рівні операційної системи за допомогою реалізації політик
безпеки з обмеженими правами доступу
Мета: формування вмінь і навиків надання обмеженого доступу до окремих папок
та кореневого диску флеш-носіїв засобами операційної системи; закріплення знань
файлової структури, вмінь і навиків створення та переміщення файлів і папок.
Теоретичні відомості
Флеш-носії — один з найпоширеніших шляхів зараження власного комп’ютера вірусами.
Саме тому необхідно кожен раз перевіряти їх перед використовуванням. Зараження
флеш-носіїв не обов`язково відбувається тільки тоді, коли ви щось переписали чи
зберегли данні. Є такі флеш-віруси, які записуються на USB-носій просто після
звичайного перебування в чужому комп`ютері, навіть якщо нічого не зберігати.
Найчастіше віруси потрапляють на комп`ютер з чужих USB-носіїв або і з власних, які
побували в чужих ПК (друзі, знайомі, комп`ютерні клуби). Звичайно, що існує безліч
програм, які дозволяють сканувати флешку на предмет інфекції, але, по-перше, не всі
програми однаково ефективні, по-друге — основна задача вберегти саме флешку від
вірусів, а не комп’ютер від інфікованої флешки.
Існують, так звані, autorun-віруси, які й полюбляють найчастіше флеш-носії. Принцип
їх роботи дуже простий: на флешці створюється файл autorun.inf і при активації USBносія на будь-якому ПК запускається автоматично (autorun — автозапуск) та стимулює
виконання процесу, шкідливого коду в тілі чи активації прихованого файлу. Ось нам і
подарунок — троянська програма, макровірус, мережевий хробак та інші види зарази.
На сьогодні більшість комп’ютерних вірусів, вражаючи флеш-носії, намагаються
вразити чи створити вражені файли насамперед у кореневій папці, адже саме з неї
відбувається старт автоматичного завантаження програм і початковий перегляд вмісту.
Для захисту від таких дій засобами операційної системи доцільно створити власну
папку на флеш-носії для збереження папок і файлів, а в кореневу папку заборонити
внесення змін, що й буде зроблено під час виконання лабораторної роботи.
Етапи виконання завдання №5
Виконувати лабораторну роботу слід на власному ПК з правами доступу адміністратора.
Інструкції до виконання роботи апробовані в ОС Windows XP, в інших ОС аналогічні
засоби реалізації завдань мають бути віднайдені виконавцем самостійно. Виконуючи
перенесення даних та форматування дисків слід бути максимально уважним, адже
ніхто, крім вас, відповідальності за збереження ваших даних не несе!
Перед тим як виконувати описані нижче дії необхідно зберегти інформацію із вашого
flash-носія у іншому місці, так як уся інформація з нього буде видалена. Для того, щоб
всі дії можна було виконати, потрібно зайти у систему під користувачем із правами
адміністратора, яким не являється користувач з іменем «student».
1. Відкрити «Пуск» і вибрати «Мой компьютер».
2. Для відображення можливостей доступу у вікні «Сервис» – «Свойства папки»
перейти на закладку «Вид», зняти прапорець «Использовать простой общий доступ к
файлам (рекомендуется)» та зберегти внесені зміни.
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3. У вікні «Мой компьютер» викликати контекстне меню flash-диску і вибрати
команду «Свойства».
4. Вікно «Свойства: Съемный диск»:
1. Відкрити закладку «Оборудование».
2. У списку «Все диски» вибрати свій flash-носій.
3. Натиснути кнопку «Свойства».
5. Вікно «Свойства»:
1. Відкрити закладку «Политика».
2. Встановити перемикач «Оптимизировать для выполнения».
3. Натиснути кнопку «OK».
6. У вікні «Свойства: Съемный диск» натиснути кнопку «OK».
7. У вікні «Мой компьютер» викликати контекстне меню flash-диску і вибрати
команду «Форматировать...».
8. Вікно «Формат Съемный диск»:
1. У розгортуваному списку «Файловая система» вибрати пункт «NTFS».
2. Натиснути кнопку «Начать».
9. У вікні попередження «Формат: Съемный диск» натиснути кнопку «OK».
10. Чекаємо завершення форматування...
11. У вікні «Формат: Съемный диск» натиснути кнопку «OK».
12. У вікні «Формат: Съемный диск» натиснути кнопку «Закрыть».
13. Зайти у кореневий каталог flash-диску.
14. У головному меню вікна перейти до «Файл —> Создать —> Папку».
15. Ввести назву папки «data», де data — це ваше прізвище, введене латинськими
літерами, і натиснути «Enter» на клавіатурі.
16. У контекстному меню папки «data» вибрати команду «Свойства».
17. Вікно «Свойства: data»:
1. Відкрити закладку «Безопасность».
2. Натиснути кнопку «Добавить...».
18. Вікно «Выбор: Пользователи или Группы»:
1. Натиснути кнопку «Дополнительно...», «Поиск».
2. У сформованій знизу вікна таблиці вибрати рядок в колонці «Имя (RDN)», у якому
записане слово «Все», а комірка колонки «В папке» порожня.
3. Натиснути кнопку «OK».
19. Вікно «Свойства: data» (закладка «Безопасность»):
1. Для таблиці «Разрешения для Все» встановити прапорець на перетині рядка
«Полный доступ» і стовпця «Разрешить».
2. Натиснути кнопки «Применить» і «ОК».
20. У вікні провідника для flash-диску на панелі інструментів натиснути кнопку «Назад».
21. У вікні «Мой компьютер» викликати контекстне меню flash-диску і вибрати команду
«Свойства».
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22. Вікно «Свойства: Съемный диск»:
1. Відкрити закладку «Безопасность».
2. У списку «Группы или пользователи» вибрати рядок «Все».
3. Для таблиці «Разрешения для Все» встановити прапорці «Список содержимого
папки» і «Чтение» у стовпці «Разрешить» та прапорець «Запись» у стовпці «Запретить».
4. Натиснути кнопку «Применить».
23. У вікні «Безопасность» натиснути кнопку «Да».
24. У вікні «Свойства: Съемный диск» натиснути кнопку «ОК».
25. Перенесіть збережені раніше дані у створену папку на флеш-носії.
26. Спробуйте здійснити копіювання довільного файла у кореневий диск флеш-носія.
Чи вдалося це зробити? Чому?
Приклад виконання завдання №5
1. Перед тим, як виконувати описані нижче дії, необхідно зберегти інформацію із flashносія у іншому місці, тому що вся інформація з нього буде видалена.
2. Відкриваємо «Мой компьютер».
3. Для відображення можливостей доступу у вікні «Упорядочить» – «Параметры папок
и поиска» переходимо на закладку «Вид», знімаємо прапорець «Использовать простой
общий доступ к файлам (рекомендуется)» та зберігаємо внесені зміни.

4. У вікні «Компьютер» викликаємо контекстне меню flash-диску і обираємо команду
«Свойства».

5. У вікні «Свойства: Съемный диск»:
− відкриваємо закладку «Оборудование»;
− у списку «Все диски» обираємо наш flash-носій;
− натискаємо кнопку «Свойства».

6. У вікні «Свойства»:
− відкриваємо закладку «Политика»;
− встановлюємо перемикач «Оптимальная производительность»;
− натискаємо кнопку «OK».
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7. У вікні «Свойства: Съемный диск» натискаємо кнопку «OK».
8. У вікні «Компьютер» викликаємо контекстне меню flash-диску і обираємо команду
«Форматировать...».
9. У вікні «Формат: Съемный диск»:
− у розгорнутому списку «Файловая система» обираємо пункт «NTFS»;
− натискаємо кнопку «Начать».

13. Вводимо назву папки «[Усик]» і натискаємо «Enter» на клавіатурі.

14. У контекстному меню папки «Усик» обираємо команду «Свойства».

10. У вікні попередження «Формат: Съемный диск» натискаємо кнопку «OK» та чекаємо
завершення форматування.
15. У вікні «Свойства: Усик»:
− відкриваємо закладку «Безопасность»;
− натискаємо кнопку «Изменить...» — «Добавить…».

11. У вікні «Формат: Съемный диск» натискаємо кнопку «Закрыть».
12. Заходимо у кореневий каталог flash-диску, у головному меню якого переходимо до
«Файл —> Создать –> Папку».

16. У вікні «Выбор: Пользователи или Группы»:
− натискаємо кнопку «Дополнительно...» — «Поиск»;
− у сформованій знизу вікна таблиці обираємо рядок в колонці «Имя (RDN)», у якому
записане слово «Все», а комірка колонки «В папке» порожня;
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20. У вікні «Безопасность» натискаємо кнопку «ОК» та й у вікні «Свойства: Съемный
диск» також натискаємо кнопку «ОК».
21. Переносимо збережені раніше дані у створену папку на flesh-носії.

− натискаємо кнопку «OK».
17. У вікні «Свойства: Усик» (закладка «Безопасность»):
− для таблиці «Разрешения для Все» встановлюємо прапорець на перетині рядка
«Полный доступ» і стовпця «Разрешить»;

22. Спробуємо здійснити копіювання довільного файлу у кореневий диск flesh-носія.
Система видає нам повідомлення.

Робимо висновок, що наші дії у кроці №19 дійсно забороняють будь-яке копіюваня
файлів на даний flesh-диск.
Висновки. У ході виконання лабораторної роботи сформували вміння та навички
надання обмеженого доступу до окремих папок та кореневого диску флеш-носіїв
засобами операційної системи. Закріпили знання файлової структури, вміння та навички
створення та переміщення файлів і папок.
− натискаємо кнопку «ОК».
18. У вікні «Компьютер» викликати контекстне меню flash-диску і вибрати команду «Свойства».
19. У вікні «Свойства: Съемный диск»:
− відкриваємо закладку «Безопасность»;
− у списку «Группы или пользователи» обираємо рядок «Все»;
− для таблиці «Разрешения для Все» встановлюємо прапорці «Список содержимого
папки» та «Чтение» у стовпці «Разрешить» та прапорець «Запись» у стовпці «Запретить»;
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ РЕФЕРАТИВНЕ ЗАВДАННЯ
Тема. Апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Мета: формування знань класифікації, призначення, особливостей застосування
апаратних засобів захисту персональної інформації; систематизація знань файлової
структури, вмінь і навиків використання текстових процесорів та засобів захисту
текстових документів.
Етапи виконання завдання
1. В друкованих джерелах та Інтернеті віднайдіть інформацію про різновид апаратного
засобу захисту чи зламу захисту інформації в комп’ютерних системах згідно варіанта:
№
варіанта

Апаратний засіб
Апаратні ключі на основі Flash-пам’яті
Апаратні ключі на основі чипів
СМАРТ-карти
Захисні засоби знищення конфіденційної інформації на накопичувачах
Плати для шифрування
TCG (ТРМ)-чіпи
Системи електромагнітного зашумлення
Детектори прихованих відеокамер
Детектори підслуховуючих пристроїв
Детектори GSM та Bluetooth
Плати відеозахоплення
Відеокамери з можливістю віддаленого управління
Високочастотні фільтри на лініях зв’язку
Бездротові радіомікрофони
Перехоплювачі електромагнітних випромінювань

2. У текстовому процесорі MS Word 2010 опишіть різновид апаратного засобу захисту
чи зламу захисту (0,8-1 сторінка) з віднайдених вами джерел за планом (пункти плану
наводяться у тексті з зазначенням конкретного апаратного засобу):
№

Пункт плану
Призначення апаратного засобу захисту чи зламу захисту.
Зовнішній вигляд (форма реалізації) апаратного засобу.
Послідовність встановлення апаратного засобу.
Принципи реалізації захисту чи зламу захисту.
Принципи зламу захисту чи механізми виявлення апаратного засобу захисту.
Висновки про переваги, недоліки та перспективи розвитку і поширення апаратного засобу.

3. Збережіть створений опис апаратного засобу у файлі-звіті, ім`я якого має містити
шифр групи (наприклад, ЕК51) та прізвище виконавця без пробілів.
4. Розмістіть у тексті звіту під заголовком у верхньому лівому кутку якісне зображення
апаратного засобу розміром 4 x 5 см з обтіканням його текстом по контуру.
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5. Встановіть для файлу-звіту:
− поля: верхнє та нижнє — по 2 см, ліве та праве — по 1 см, переплетення — 1 см;
− відступи від краю до колонтитулу — по 1 см;
− міжрядковий інтервал — одинарний.
6. Відформатуйте текст звіту, забезпечивши:
6.1. Для основного тексту:
− назва стилю — Обычный;
− шрифт тексту — Times New Roman;
− розмір шрифту — 12 пунктів;
− орієнтація тексту абзацу — по ширині;
− відступ першого рядка абзацу — 1,25 см.
6.2. Для заголовків пунктів плану:
− назва стилю — Заголовок 3;
− розмір шрифту — 14 пунктів;
− орієнтація тексту абзацу — по центру;
− відступ першого рядка абзацу — 0 см.
7. В кінці звіту подайте список використаних джерел за діючими стандартами бібліографічного опису. Створіть у тексті на номери у цьому списку автоматичні посилання.
Критерії оцінювання звіту:
1. Відповідність текста заданому плану.
1. Відповідність форматування наведеним вимогам.
2. Цілісність викладу матеріалу.
3. Наявність автоматичних посилань на джерела.
Приклад виконання індивідуального реферативного завдання
1. Призначення клавіатурного зчитувача
Кейлоггер (від англ. – «ключ» і «реєстратор» – «реєструючий пристрій») — це програмне
забезпечення або апаратний пристрій, що реєструє різні дії користувача — натиснення
клавіш на клавіатурі, рух і натиснення клавіш миші і т.д. [1].
2. Зовнішній вигляд (форма реалізації) клавіатурного зчитувача
Апаратні кейлоггери являють собою мініатюрні пристосування,
які можуть бути прикріплені між клавіатурою та комп’ютером
(або клавіатурою та банкоматом) або вбудовані в саму
клавіатуру. Вони реєструють всі натискання клавіш, зроблені
на клавіатурі. Процес реєстрації абсолютно невидимий для
кінцевого користувача. Апаратні кейлоггери не вимагають
установки якої-небудь програми, щоб успішно перехоплювати
всі натиснення клавіш. Коли апаратний кейлоггер прикріплюється, абсолютно не
має значення, в якому стані знаходиться комп’ютер (банкомат) — включеному або
вимкненому. Час його роботи не обмежений, так як він не вимагає для своєї роботи
додаткового джерела живлення [2].Послідовність встановлення клавіатурного зчитувача
Варіантів реалізації клавіатурного шпигуна — безліч, однак у всіх них є загальний принцип роботи — впровадження в процес проходження сигналу від натискання клавіші до
появи символу на екрані.
Апаратні кейлоггери не залежать від встановленого ПО, тому вони розміщуються на
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рівні апаратних засобів системи:
− на підставі мікропрограм — пристрої зчитують клавіатурні події на рівні BIOS.
При цьому апаратний кейлоггер повинен мати функціональні коди програмних
клавіатурних шпигунів;
− на підставі вбудованих елементів — апаратні кейлоггери використовуються для
запису натиснення клавіш через серію пристроїв, розміщених між клавіатурою і
комп’ютером в місцях роз’єму кабелю клавіатури;
− бездротова клавіатура і сніффер — сніффери дозволяють збирати пакети даних,
що передаються від бездротової клавіатури приймача. Шифрування може бути не
використано при забезпеченні бездротового зв’язку між двома пристроями, тому цей
нюанс може бути використаний при збільшенні швидкості перехоплення і декодування
отриманої інформації;
− накладні клавіатурні кнопки — деякі зловмисники використовують для досягнення
своїх цілей накладні клавіатурні кнопки, розміщені поверх справжніх. Широко відомі
випадки перехоплення PIN-кодів банківських карток за допомогою таких клавіш в
банкоматах [3].
3. Принципи реалізації зламу захисту клавіатурним зчитувачем
Принципи реалізації зламу захисту:
− встановлюються пристрої стеження в розрив кабелю клавіатури (наприклад, пристрій у вигляді перехідника PS/2);
− пристрій стеження може бути вбудовано в клавіатуру;
− візуальне спостереження за клавіатурою (наприклад, мініатюрна камера, що знаходиться над панеллю введення даних банкомату) [4].
4. Принципи зламу захисту за допомогою клавіатурного зчитувача
Основні принципи зламу захисту:
− хуки — наприклад, в ОС Windows хуком називається механізм перехоплення
повідомлень системи, що використовує особливу функцію. Для цієї функції
використовують механізм Win32API. Більшість клавіатурних шпигунів даного виду
використовують хук WH_KEYBOARD. Крім хука WH_KEYBOARD, використовують також хук WH_JOURNALRECORD. Особливу популярність даний метод набув у
зв’язку з тим, що фільтруюча пастка дозволяє перехопити абсолютно всі натискання
клавіш, так як хук контролює всі потоки системи;
− опитування стану клавіатури — дуже простий метод полягає в циклічному
опитуванні стану клавіатури з великою швидкістю. Недолік подібних клавіатурних
шпигунів полягає у необхідності періодичного опитування стану клавіатури з досить
високою швидкістю (10-20 опитувань в секунду);
− кейлоггер на базі драйвера — метод більш ефективний, порівняно з описаним
вище. Як мінімум, метод можливо реалізувати 2 способами: написати і встановити в
систему свого драйвера клавіатури замість штатного або встановити драйвер-фільтр.
Клавіатурні пастки складають переважну більшість серед усіх кейлоггерів.
− шпигун-руткіт — може бути реалізований і в UserMode, і в режимі ядра (KernelMode).
У UserMode стеження за клавіатурним вводом здійснюється за рахунок перехоплення
обміну процесу csrss.exe драйвером клавіатури або за допомогою стеження за
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викликами API-функцій типу GetMessage і PeekMessage. Часто від такого шпигуна
не рятує і екранна клавіатура, яку намагаються підносити як засіб від кейлоггеров
будь-якого типу. Апаратні клавіатурні пристрої протиставлені програмним засобам
шпигунства, і їх не можна виявити програмними методами.
5. Висновки про переваги, недоліки та перспективи розвитку і поширення
клавіатурних зчитувачів
Переваги. Як правило, сучасні клавіатурні шпигуни не просто записують коди — вони
«прив’язують» клавіатурний ввід до поточного вікна й елементу введення. Крім того,
багато клавіатурних шпигунів відстежують список запущених додатків, вміють робити
«знімки» екрану за заданим розкладом або подією, шпигувати за вмістом буфера обміну
і вирішувати ряд завдань, націлених на потайне стеження за користувачем. Записувана
інформація зберігається на диску, і більшість сучасних клавіатурних шпигунів можуть
формувати різні звіти, можуть передавати їх по електронній пошті або HTTP/FTP
протоколу. Крім того, ряд сучасних клавіатурних шпигунів користується RootKitтехнологіями для маскування слідів своєї присутності в системі.
Основна перевага апаратних кейлоггерів — це незалежність від операційної системи,
встановленої на цільовому комп’ютері або іншому апаратному засобі. При цьому такий
пристрій не втручається в роботу програм і не виявляє свою присутність в системі.
На даний момент створені апаратні кейлоггери, які управляються за допомогою
бездротового зв’язку.
Недоліки. Незважаючи на всю витонченість клавіатурних шпигунів для їх пошуку
існують свої, досить успішні методики. Наведемо найпоширеніші з них:
− пошук по сигнатурах — даний метод не відрізняється від типових методик пошуку
вірусів. Сигнатурний пошук дозволяє однозначно ідентифікувати клавіатурні шпигуни,
при правильному виборі сигнатур ймовірність помилки практично дорівнює нулю;
− евристичні алгоритми — це методики пошуку клавіатурного шпигуна за його
характерними особливостями. Евристичний пошук носить імовірнісний характер,
і він найбільш ефективний для пошуку клавіатурних шпигунів найпоширенішого
типу — заснованого на пастках, проте подібні методики дають багато помилкових
спрацьовувань;
− моніторинг API-функцій, використовуваних клавіатурними шпигунами — дана
методика заснована на перехопленні ряду функцій, застосовуваних клавіатурним
шпигуном,
зокрема,
функцій
SetWindowsHookEx,
UnhookWindowsHookEx,
GetAsyncKeyState, GetKeyboardState. Виклик даних функцій яким-небудь додатком
дозволяє вчасно підняти тривогу, однак проблеми численних помилкових спрацьовувань
будуть аналогічні методу №2;
− відстеження використовуваних системою драйверів, процесів і сервісів — це
універсальна методика, застосовна не тільки проти клавіатурних шпигунів. У
найпростішому випадку можна застосовувати програми типу Kaspersky Inspector, які
відстежують появу в системі нових файлів [5].
Клавіатурний шпигун не є вірусом, але, тим не менш, становить велику загрозу для
користувачів, оскільки дозволяє зловмисникові стежити за роботою користувача і
може застосовуватися для викрадення конфіденційної інформації, в тому числі паролів
користувача. Небезпека клавіатурного шпигуна може істотно зрости при його поєднанні
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з технологією RootKit, яка дозволить замаскувати присутність клавіатурного шпигуна.
Ще більш небезпечною є троянська або бекдор-програма, що містить клавіатурний
шпигун — його наявність істотно розширює функції троянської програми і її небезпеку
для користувача [6].
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ТРЕНІНГ
«ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ»
Автор: Іванчук С. А., Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний
педагогічний університет», м.Слов’янськ
Мета тренінгової програми:
сприяння формуванню медіаграмотності студентів.
Завдання тренінгової програми:
● дати цілісне уявлення про поняття «медіаграмотність»;
● сприяти розвитку критичного мислення;
● зформувати у студентів прагнення буди медіаграмотною людиною.
Хід проведення тренінгу
ВАЖЛИВО!!! Запросіть усіх зайняти місця в колі, зручно сісти. Не допускайте, щоб
хтось сидів поза колом (у тому числі викладачі чи викладачки, адміністрація закладу,
сторонні спостерігачі, представники ЗМІ).
Вступне слово, мета і завдання семінару. Організація роботи групи
Знайомство «Поділися інформацією»
Мета: допомогти учасникам і ведучому краще пізнати один одного; створити
сприятливу атмосферу для тренінгу.
Хід проведення
Кожен з учасників називає своє ім’я та рису характеру (таку, що подобається в собі,
позитивну), яка починається на першу літеру його імені.
Очікування
Мета: пояснення очікувань і побоювань учасників, що дозволить ведучому краще
розуміти свої дії.
Хід проведення
Запросіть учасників продовжити речення: «Я очікую від цього тренінгу…». Надайте
слово кожному з учасників. Очікування коротко записуйте на маленькому аркуші
самоклеючого паперу. А потім оприлюдніть очікування, наклеївши папірці на ватман у
вигляді телевізора.
Рефлексія: обговоріть отриманий список: «Які думки, почуття він викликає? Навіщо
ми робили цю вправу?»
Введення правил взаємодії в групі
Мета: організувати учасників та створити можливості для успішної ефективної роботи;
подолати побоювання деяких учасників щодо участі в тренінгу.
Хід проведення
Учасники називають ті правила, які необхідно виконувати для успішної роботи на
тренінгу. Обговорюються і приймаються основні правила групової роботи:
- правило активності (активно бери участь у тренінгу);
- правило контролю часу (приходь вчасно. Дай висловитися іншим);
- правило організованої комунікації (говори тільки за себе, не перебивай інших);
- правило чуйності до себе та оточуючих (поважай думку інших).
Рефлексія (обговорення, аналіз проведеної вправи) за питанням: «Навіщо ми приймали правила?».
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Основна частина
Робота над поняттям «Медійна грамотність»
Мета: проаналізувати та дати визначення поняттю «медійна грамотність».
Завдання: проаналізуйте поняття «медійна грамотність», користуючись методом «карта
понять». У процесі аналізу спирайтесь на запропоновану схему:

Можемо зробити висновки, що ме́діагра́мотність — сукупність знань, навичок та умінь,
які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення
різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти і аналізувати складні
процеси функціонування медіа у суспільстві, їх значення та вплив.
Рефлексія:
● Чи змінилося ваше розуміння медіаграмотності?
● Чи вдалося вам дізнатися щось несподіване для себе?
● Як вам допомогла карта понять?
● Чи вважаєте ви за необхідне розвивати в собі медіаграмотність?
Завдання «Ідеальні ЗМІ»
Мета: оперативне включення учасників у діяльність; взаємодія.
Хід проведення
Ведучий пропонує учасникам назвати критерії «ідеальних ЗМІ» (об`єктивні, правдиві,
своєчасні тощо) та записує їх на ватман. Пояснює, що робота ЗМІ залежить від багатьох
людей, які працюють у медіапросторі.
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Завдання «Музей одного експоната»
Мета: актуалізація опорних знань чи мотивація навчальної діяльності; розвиток
творчої уяви учасників.
Хід проведення
Учасники об`єднуються у 3-4 групи. У непрозорий пакет заздалегідь збираються
невеликі речі (монетки, ключ, гребінець тощо). Ведучий пропонує групам по черзі
витягати з пакету певну річ і придумувати свою асоціацію цієї речі з носіями ЗМІ,
якими вони повинні бути (монетки — непідкупними, ключ — відкривати таємниці та
надавати відповіді…).
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Завдання «Аналіз інформації»
Мета: вивчення нової інформації; знайомство з основними журналістськими
стандартами якості матеріалу.
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Хід проведення
Ведучий пояснює учасникам (бажано заздалегідь роздрукувати та роздати стандарти
кожній групі) основні стандарти якості матеріалу:
Баланс думок і точок зору (відображення позиції кожної сторони, кожна позиція аргументується);
Повнота (відповідає на 4 головних питання: Що? Де? Коли? Як?);
Розмежування фактів від думок (тільки один єдиний факт того, що відбувається, ведучий
не має права висловлювати свою точку зору на те, що відбувається);
Достовірність (посилання на компетентне джерело отримання інформації; анонімне
джерело допускається ТІЛЬКИ, якщо передається виключно важлива для суспільства
інформація);
Точність (ретельна перевірка назв, імен, цифр, понять).
Учасники об’єднуються у групи. Ведучий роздає заздалегідь підготовлені газети. Кожна
група аналізує замітку в газеті та оприлюднює помилки, які не відповідають основним
журналістським стандартам якості матеріалу.
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Завдання «Маніпуляція»
Мета: вчити розрізняти маніпуляцію в медіа.
Ведучий: «Маніпуляція в медіа — це техніка цілеспрямованого спотворення інформації
заради формування певної точки зору, певного ставлення до тієї чи іншої проблеми,
особи, явища. Прикладами маніпуляції в медіа можуть бути: неповна інформація,
навмисне приховування певного аспекту інформації, зміщення акцентів у повідомленні,
висмикування з контексту, маніпуляція цифрами».
Хід проведення
Використовуючи маркери маніпуляції учасникам необхідно прочитати заданий текст
від імені дикторів, які прийшли на телестудію в сумному, веселому, сердитому настрої
тощо, дикторів, які повинні, читаючи серйозний текст, розсмішити глядачів або змусити
їх сумувати, читаючи веселий текст (текст обирається ведучим на власний розсуд).
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Завдання-розвага «ФАКТ-СУДЖЕННЯ»
Мета: вчити розрізняти факти від суджень.
Хід проведення
Об`єднати учасників у пари так, як вони сидять у колі. Протягом 2-3 хвилин учасникам
треба поставити один одному 5 питань про друзів, сім`ю, захоплення тощо. Далі
запропонуйте кожному розповісти про свого «сусіда», чітко виокремлюючи, де факт, а
де судження.
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Завдання «Рекламний агент» (складання сінквейну)
Мета: сприяти розвитку мови, фантазії, уяви, а також розвитку критичного мислення
при сприйнятті рекламних медіатекстів.
Хід проведення
Кожен з учасників стає «рекламним агентом», якому дано завдання — скласти
рекламне оголошення. Важливо пояснити, що часто для залучення покупців в рекламі
використовуються невеликі вірші (слогани), а також що при підготовці рекламних
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оголошень їх розробники, в більшості випадків, прагнуть висвітлити всі переваги того
чи іншого товару.
Запропонуйте учасникам прорекламувати будь-який товар за їх вибором у вигляді
сінквейну. Сінквейн — це не просто вірш, а вірш, написаний за такими правилами:
1-й рядок — один іменник, що виражає головну тему cінквейна;
2-й рядок — два прикметники, що виражають головну думку;
3-й рядок — три дієслова, що описують дії в рамках теми;
4-й рядок — фраза, що несе певний сенс;
5-й рядок — висновок в формі іменника (асоціація з першим словом).
Рефлексія: обговорення проведеної вправи.
Підбиття підсумків
Завдання: обговорення задля усвідомлення зробленої роботи на тренінгу.
Слід повернутися до очікувань, оголошених на початку. Бажано поставити такі запитання:
● що нового дізналися;
● які навички отримали;
● як це може бути корисним у роботі;
● що сподобалося,
● що було важливим тощо.
Завершення тренінгу
Запропонуйте учасникам, використовуючи незакінчене речення: «Ще вчора я…, а
сьогодні я…» та назвати, з чим саме учасник залишає тренінг.

Презентація з теми «Навчання основам безпеки
в сучасному цифровому та медіапросторі»

Автори: Підопригора Р. А., вчитель вищої категорії; Реут Ю. Д., учень 10-Б класу ЗОШ
№35 з профільним навчанням, м.Краматорськ

Медіаграмотність

Ме́діагра́мотність — сукупність знань, навичок та
умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично
оцінювати і створювати повідомлення різних
жанрів у формах для різних типів медіа, а
також розуміти і аналізувати складні процеси
функціонування медіа у суспільстві та їх вплив.
Для того, щоб людина могла адекватно сприймати
можливо непрофесійні журналістські матеріали, і
служить медіаосвіта та навчання медіаграмотності.
Мас-медіа і маніпуляції
«Зараз існує проблема фільтрування інформації. Світ переповнений як правдивою, так і
брехливою інформацією. Однак багатий (під багатими і бідними в даному випадку Еко має на
увазі людей освічених і не дуже) володіє технікою фільтрування, принаймні у тих сферах, де він
хоч трохи розбирається. Бідний підхоплює перший уривок інформації, що йому трапляється»
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Моє медіаполе
Книги
Періодична преса
Радіо
Телебачення
Інтернет-медіа
Кінематограф
Мобільні телефони
Видео ігри
Веб-сайти
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Що це означає – бути медіаграмотним?
Це здатність побачити конструйовану сутність інформації і загалом мас-медіа, які її поширюють.
Критично оцінювати, піддавати сумніву все, що читають або сприймають через візуальні
образи та звуки.
Через помилкову, неправдиву перекручену інформацію ми можемо заподіяти шкоду і собі,
і іншим. Щоб не потрапити в біду, дуже важливо вміти перевіряти отриману інформацію.

Навіщо володіти основами безпеки в сучасному та медіапросторі
Для того щоб навчитися жити й успішно діяти в складному середовищі,
людина має усвідомити багатовимірний всесвіт, що розгортається перед
нею, як осягнену розумом цілісність, стосовно якої можна самовизначитися,
віднайти своє місце і прокласти власний шлях.
Фахівці ЮНЕСКО вважають, що медіа-освіта як частина прав на
самовираження та інформацію відноситься до основних прав та свобод людини.

− штучне об`єднання в один матеріал не пов`язаних між собою подій;
− емоційно забарвлені слова, якими описують людей і явища;
− категоричні оцінки судження;
− заклики до дій.

Поради та питання:
− Звертайте увагу на заголовок! Чи відповідає він інформації в тексті? Чи містить він
категоричні твердження, які не можна перевірити? Чи є він сенсаційним?
− Аналізуйте, чи містить текст оціночні судження.
− Звертайте увагу на фотографії-ілюстрації. Покликані вони викликати сильну
негативну емоцію?
− Аналізуйте, наскільки пов`язані між собою події, про які йдеться в статті.
Чи випливає одне з іншого? Або зв`язок зманіпульовано?
− Звертайте увагу, хто головне джерело інформації. Наскільки воно надійне?
Чи можна перевірити надану інформацію? Або це тільки чутки, представлені як факти?
Маніпуляції і фейки в соцмережах
Фейк — підробка, зміна виду або властивості предметів.
Тож лише підготовлений, грамотний читач та глядач знає, як і навіщо конструюються
медіареальність та її меседжі, розуміє, як медіа впливають на нього особисто та на
інших людей, вміє застосувати ці знання не лише для деконструкції контенту, що
його поширюють медіа, а й для створення і поширення свого власного меседжу у
різноманітних видах, жанрах та формах мас-медіа для інших споживачів.

Маніпуляції на телебаченні
Маніпуляції та можливі фейки у телесюжетах:
− неймовірні історії;
− гостра та емоційна лексика;
− невідповідність «картинки» і тверджень журналіста;
− оцінкові судження журналіста;
− «свідчення очевидців», які неможливо перевірити.
Поради та питання:
− Аналізуйте контент загалом, порівнюючи з іншими медіа. Чи чули ви про один і той
самий факт з різних джерел?
− Розрізняйте між чутками та фактами. Хто є джерелом інформації? Чи можна її перевірити?
− Аналізуйте, чи замовчується в телесюжетах певна інформація, на основі порівнянь з
іншими медіа.
− Зверніть увагу на цитованих експертів. Чи чули ви їх раніше? Чи знаєте, яка у них професійна
репутація? У випадку сумнівів, завжди можна скористатись пошуком в інтернеті.
− Уважно стежте за телекартинкою. Чи відповідає зображення твердженням?
Маніпуляції та можливі фейки в друкованих медіа
Маркери маніпуляцій в статтях (преса і онлайн-медіа):
− використання неідентифікованих джерел, чуток, які неможливо перевірити;
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Маркери маніпуляцій і можливих фейків в соціальних мережах:
− підозрілі аккаунти, з яких поширюється інформація;
− неймовірна, шокуюча інформація;
− хвилеподібне поширення певного повідомлення;
− відсутність посилань на першоджерело.
Поради та питання:
− Завжди намагайтеся знайти першоджерело інформації, яка активно
поширюється в соцмережах.
− Звертайте увагу на акаунт-сторінку, з якої поширюється інформація. Коли вона була
створена (наскільки давно)?
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− Скільки передплатників (друзів, послідовників/followers)?
− Скільки людей поділилося інформацією (кількість репостів/shares, likes)?
− Звертайте увагу на загальний характер попередніх повідомлень, публікацій (posts).
Порівнюйте тенденції.
Фотофейк
Для розпізнання фотофейка є кілька способів:
− в браузері Google Chrome достатньо лише клікнути на підозрілому зображенні
правою кнопкою миші і вибрати поле «Знайти це зображення в Google3»;
− якщо ви користуєтесь іншим браузером, можна налаштувати спеціальний плагін
Who stole my picture («Хто вкрав мої картинки»).

Фотофейк в реалії
Гигантская акула-убийца проглотила спасателя

«Інформаційні війни»
Напрямки визначення способів маніпуляцій і технології пропаганди в сучасних мас-медіа:
− вміти протистояти інформаційним атакам та
регулювати інформаційні потоки;
− навчатися виділяти деякі психологічні аспекти
пропаганди і соціальної реклами: переконання,
навіювання, зараження, наслідування і, як
наслідок, маніпуляції масовою свідомістю;
− опанувати навички контент-аналізу текстів з
проблем інформаційного протиборства;
− визначати, які стратегії допомагають
застосовувати навички критичного мислення при
роботі з інформацією.
Інформаційна зброя
− Засоби знищення перекручування або розкрадання інформаційних масивів
− Засоби обмеження законних користувачів
− Засоби подолання систем захисту
− Засоби дезорганізації діяльності інформаційних систем
Критичне мислення – єдиний спосіб «виживання» під час «Інформаційних війн»
Критичне мислення — це комплекс усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо,
коли оцінюємо інформацію — достовірна вона чи містить маніпуляції
Складові частини критичного мислення:
− самостійність;
− інформація — відправний, а не кінцевий пункт критичного мислення;
− критичне мислення починається з формулювання питань і
визначення проблеми;
− критичне мислення має прагнути до переконливої аргументації;
− критичне мислення соціальне.

Відеофейк
Як розпізнати відеофейк:
Опишіть ключовими словами те, що бачите на відео, і введіть це в пошук YouTube або Google

Ознаки учня, який мислить критично:
1 – вміє сприймати думки інших критично;
2 – компетентний;
3 – небайдужий у сприйнятті подій;
4 – самокритичний;
5 – допитливий;
6 – здатний до дiалогу i дискусiї.
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Що намагається нам сказати інформація?
Некритичний читач сприймає інформацію як джерело, де він знаходить те, що вважає
фактом. Критичний читач не лише розрізняє те, що міститься в інформації, але й те, що
вона відображає.

Тести

Олег Шупляк

Спостереження недостатньо
В наступному прикладi ви можете побачити, що навіть тоді, коли ви дивитеся на щось
дуже акуратно, це не повинно бути достатньо, і ви повинні йти далі, щоб використовувати
інші методи, щоб розкрити ілюзії.

Тести (відповіді)

Практичні завдання з розвитку критичного мислення
Що ви бачите на картинці? Вазу чи два обличчя?
Обидві ці картинки є графічною ілюстрацією того, що
речі можуть відрізнятися від тих, якими вони нам здаються
на перший погляд. А критичне мислення допоможе нам
виявити це.
Гляньте на дві вертикальні лінії на
малюнку. Яка з них довша?
Чи ви здивуєтеся, якщо виявиться,
що вони однакові?
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ПІСЛЯМОВА
Успіх кожної людини в наш час безпосередньо залежить від вміння працювати з медіа.
Саме грамотна робота з інформацією може допомогти вирішити проблеми розвитку та
подолати розриви в знаннях.
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Створення тестів за допомогою Google Forms

3. Відкрийте «Диск».

Автор: Стегнієнко М.І., учитель математики та інформатики вищої категорії, старший
учитель; Войтович О.В., викладач навчально-виховного комплексу «Інформатикоматематичний ліцей — загальноосвітня школа I-II ступенів», м. Торецьк
У даній статті докладно розглядається, як створити онлайн-тестування за допомогою
Google Forms і автоматично перевірити його результати.
Під час упровадження дистанційного навчання часто виникає потреба в проведенні
тестування. Тести й опитування в достатній кількості представлені в навчальних посібниках, але що робити, якщо хочеться скласти тест самому, зі своїми завданнями? У цьому випадку на допомогу вчителю приходять онлайн-сервіси для проведення тестувань.
Один із найпростіших і зручних сервісів — Google Forms.

Підготовка до створення тестів
1. Зайдіть у свій обліковий запис Gmail.

4. Оберіть «Створити – Більше – Google Форми».

2. Якщо ви не користуєтеся поштою Google, то для створення тесту
вам доведеться її зареєструвати.

Робота з Google-формою: створення запитань і дизайн
1. Додайте назву тесту та його опис.
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2. Виберіть тип запитання.

Текст: коротка текстова відповідь, яку необхідно ввести самостійно. Зручно
використовувати для реєстрації учня (ПІБ).
▪ Текст абзацу: довга текстова відповідь, що складається з кількох абзаців. Підійде
для завдань із відкритою відповіддю.
▪ Множинний вибір: вибір однієї правильної відповіді з декількох.
▪ Прапорці: підходить для запитань із декількома правильними відповідями, які
потрібно відзначити галочкою.
▪ Виберіть зі списку: вибір однієї правильної відповіді зі списку, який випадає.
▪ Шкала: виставлення оцінки за заданою шкалою, наприклад, від 1 до 5.
▪ Сітка: таблиця для вибору однієї правильної відповіді в кожному рядку. Підходить
для завдань, де потрібно встановити відповідність.
▪ Дата: питання на знання точної дати — число, місяць, рік.
▪ Час: за зовнішнім виглядом і призначенням аналогічний Даті й має на увазі точне
введення годин, хвилин і секунд.

4. Додаємо новий елемент тесту:

▪

3. Зробіть питання «Обов’язковим» і натисніть «Готово».
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5. Щоб додати до тесту фото або відео, у верхньому меню оберіть команду «Вставити
– Відео». Об’єкт додається на сторінку у вигляді окремого блоку, який можна буде
підтягти до потрібного питання.

6. Щоб поміняти питання місцями, наведіть курсор на питання, затисніть ліву кнопку
миші й перетягніть його в потрібне місце.
7. Ви можете налаштувати дизайн вашого тесту. Для цього у Google Forms є кілька
готових шаблонів, а також можливість задати індивідуальні налаштування: завантажити
своє зображення для шапки опитування, вибрати колір фону та сторінки, налаштувати
шрифти. Для цього натисніть «Змінити тему».
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8. Потім натисніть «Переглянути опубліковану форму».

11. Створіть нову папку.

9. У результаті наше опитування виглядає наступним чином:

12. Таким чином отримуємо форму й таблицю відповідей.

Додаткові налаштування Google Forms
Для налаштування тесту Google Forms пропонують включити 3 опції:
▪ показувати індикатор проходження тесту (скільки питань пройдено, скільки
залишилося) внизу сторінки;
▪ дозволити проходити тест тільки 1 раз для кожного користувача (у цьому випадку
кожен учень обов’язково повинен мати обліковий запис Gmail);
▪ перемішувати питання. Якщо ви зробите активною цю функцію, то для кожного учня
питання в тесті будуть відображатися у випадковому порядку.
10. Збережіть створену форму та перегляньте її. Перемістіть створену форму до папки.
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Під формою розташовані налаштування сторінки підтвердження виконання тесту.

А також ви зможете скопіювати посилання на готовий тест ї розмістити його на своєму
блозі або сайті тощо.

Аналіз результатів тестування

На сторінці створення тесту є можливість для швидкого перегляду статистики
результатів, для цього натисніть «Відповіді – Підсумок відповідей» у верхньому меню.
Діаграми та графіки дозволять вам побачити загальну картину, але не дадуть деталізації
результатів по кожному учневі.
Ви можете:
▪ включити посилання на проходження тесту заново;
▪ опублікувати загальний доступ до результатів тестування;
▪ дозволити учням виправити відповіді на питання після завершення тесту.

Публікація тесту

Коли тест буде готовий, натисніть на синю кнопку «Надіслати форму».

Якщо бажаєте поділитися формою з іншими редакторами, то додайте співавторів.
Щоб отримати детальну інформацію у вигляді таблиці, натисніть «Відповіді –
Переглянути відповіді», і Google автоматично запропонує вам скористатися своїм
сервісом Google — Таблиці. Підтвердить вибір цього способу аналізу даних. Відкриється
таблиця з відповідями кожного учасника опитування.

Налаштуйте спільний доступ.

Сервіс Google Таблиці
Відкрийте таблицю з відповідями й оберіть правильне проходження тесту. Для цього
вам потрібно самостійно пройти тест і записати час, коли ви це зробили. Знайдіть у
списку свій час і встановіть ваш результат як «еталон» для оцінювання.
Налаштуємо автоматичне виділення правильних відповідей кольором, для цього
необхідно виділити потрібний діапазон. Натисніть правою кнопкою миші першу
комірку таблиці й оберіть команду «Умовне форматування».У діалоговому вікні введіть
правильну відповідь, виберіть колір фону й натисніть кнопку «Готово».
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У таблиці з результатами тесту учнів правильні відповіді будуть виділені кольором. Так
ви зможете визначити, що викликає в учнів найбільшу складність.

Виділіть діапазон комірок D2, Е2, F2 і скопіюйте його по вертикалі на передбачуване число
учнів, які будуть проходити тест. Вийде приблизно ось такий вигляд аркуша 2 таблиці.

Налаштуємо таблицю результатів таким чином, щоб у ній рахувалася кількість набраних
балів або ж виставлялася оцінка за тест. Для цього будемо використовувати функцію
IF (якщо), яка в залежності від виконання або невиконання умови буде виставляти за
кожну відповідь на питання тесту 1 бал або 0 балів.

Функція IF

= IF (умова; значення при дотриманні умови; значення при недотриманні умови).
Набрані бали за питання тесту будемо виставляти на аркуші 2. Для цього його додаємо.
У комірку D2 аркуша 2 введемо формулу для виставлення балів за перше питання:

Виведемо набрану кількість балів на аркуш 1, наприклад, в останній стовпець таблиці з
записаними відповідями. Для цього в комірці F1 створимо заголовок «Кількість балів».
У комірку F2 введемо формулу =’Аркуш2’!F2. Формулу треба скопіювати по вертикалі
на передбачуване число учнів. Вийде приблизно ось такий вигляд аркуша 1 таблиці.

=If(‘Відповіді форми (1)’!D2=»в) виконання деяких дій залежно від умови.»;1;0).
Аналогічні дії виконуємо й для другого питання. У комірку Е2 аркуша 2 введемо
формулу для виставлення балів за друге питання:
=If(‘Відповіді форми (1)’!E2=»в) при виконанні деякої умови потрібно зробити
одні дії, а при його невиконанні – інші дії.»;1;0).

Роботу над тестом завершено. Вийдіть зі свого облікового запису (логін) і перевірте
працездатність вашого тесту.

Доповнення Flubaroo

Для Google Forms існує зручне й безкоштовне розширення
Flubaroo, що дозволяє швидко проаналізувати результати
тестування й виставити оцінки. Додаємо його в свій обліковий
запис Google Forms [3].
Для цього відкриємо таблицю відповідей (вона створюється разом
із формою).

У комірку F2 аркуша 2 введемо формулу для виставлення загальної кількості балів за
тест: =SUM(D2:E2).
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Установка доповнення Flubaroo

1. У верхньому меню таблиці оберіть «Доповнення – Завантажити доповнення».

Налаштування оцінювання
Поверніться у Google Forms – Таблиці. Зайдіть в «Доповнення – Flubaroo – Grade Assignment».

2. Із пропонованого списку оберіть «Образование – Flubaroo» і натисніть на синю
кнопку «Бесплатно».

У діалоговому вікні відкриється ваш список питань.

3. Після цього з’явиться вікно «Flubaroo запрашивает следующее:», натисніть у кінці
вікна синю кнопку «Разрешить».

Задайте для кожного тип оцінювання:
▪ Identifies Student – укажіть, що відповідь на це питання містить ПІБ учня;
▪ Grade by hand – встановіть цю опцію для завдань із відкритою відповіддю. Ви
зможете оцінити їх власноруч;
▪ Normal Grading – звичайна оцінка в балах;
▪ Skip Grading – не оцінювати.
Також встановіть кількість балів, які учень отримає за правильну відповідь на кожне з
питань. Натисніть на кнопку Continue.
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У наступному вікні оберіть правильне проходження тесту. Знайдіть у списку свій час і
встановіть ваш результат як «еталон» для оцінювання.

Для створення тесту з великою кількістю питань робота буде побудована аналогічно,
але у формули необхідно буде вносити зміни.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
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5. Методичний навігатор – [Електронний ресурс]

Потім з’явиться вікно «Повідомлення». Закрийте його.

У таблиці з результатами тесту учнів автоматично відкриється аркуш з оцінками,
але відповідей вчителя на ньому не буде. Стовпчики з питаннями, на які було дано
найменше правильних відповідей, будуть виділені кольором. Так ви зможете визначити,
що викликає в учнів найбільшу складність.
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Тест з інформатики для учнів 5-го класу «Лови помилку!»
Автор: Пасішник Н.М., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №16, м.Торецьк
Тема. Безпечна робота із сучасними комп’ютерами
Мета: за допомогою відповідей на нескладні тести:
- усвідомити основні правила роботи за комп’ютерами;
- закріпити навики безпечної роботи за комп’ютерами;
- повторити назви різних типів комп’ютерів;
- краще запам’ятати спеціальні правила поведінки в комп’ютерному класі;
- з’ясувати допустимий час безперервної роботи за комп’ютером.

Вибери одну
правильну
відповідь
30 см

10 см

50 см

20 см

Безпечна відстань від
очей до екрана монітора
— це

Стислий опис роботи
Учням пропонується переглянути яскраву ігрову презентацію, що складається з 6 окремих
тестових запитань. Обираючи один з чотирьох запропонованих варіантів, діти зможуть
самостійно перевірити свої знання та навики безпечної роботи за комп’ютерами.

Пасішник Наталія Миколаївна

Вибери декілька правильних відповідей:

Тест з інформатики для учнів 5 класу

«Безпечна робота
із сучасними комп’ютерами»

Вибери правильні назви різних типів
комп’ютерів:
блокнотний

настінний

кишеньковий

портативний

ПОЧАТИ
ТЕСТУВАННЯ
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Вибери одну
правильну відповідь

1 год
15 хв

Вибери одну правильну відповідь:
Час безперервної роботи за
комп’ютером не має
перевищувати

30 хв
Час роботи
необмежени
й

Смартфон – це кишеньковий комп’
ютер, який має ще й функції
Факсу

Проектору

Мобільного
телефону

Мультимедійної
дошки

Вибери декілька правильних відповідей:

Спеціальні правила поведінки
в комп’ютерному класі
встановлюються через
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Значну кількість
комп’ютерів

Наявність
дорогого
обладнання

Спеціальні правила
в школі

Можливість
нанесення шкоди
здоров’ю
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Вибери декілька правильних відповідей:

Людині, яка часто змінює своє
місцезнаходження, зручніше
використовувати
Стаціонарний комп’
ютер

Персональний
комп’ютер

Майстер-клас «Шкільна газета – це цікаво»
Автор: Козієва В.В., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Іверське Олександрівського району,
керівник шкільної газети «Каструля»
Тема. Створення шкільної газети
Мета:
- усвідомити основні правила роботи юнкорів;
- визначити партнерів та наставників шкільної газети;
- з’ясувати структуру шкільної газети; вибір її теми та підбір доцільних матеріалів;

Ноутбук

Нетбук

- сформулювати основні вимоги до змісту та оформлення шкільної газети;
- повторити існуючі комп’ютерні програми для створення газети;
- через прояв творчості та самовдосконалення задовільнити потреби учнів школи в
інформації.
Стислий опис роботи
У вигляді майстер-класу учням пропонується презентація з підготовки номеру газети, що
складається з 4-х уроків. Кожний урок містить корисну інформацію, проблемні запитання
та творчі завдання для учнів-юнкорів. Завдяки цьому яскравому наочному посібнику
можна зробити процес створення шкільної газети по-справжньому цікавим й корисним.

Інноваційно-методична розробка з питань
медіаграмотності для загальноосвітніх
навчальних закладів

Майстер-клас

«Шкільна газета – це цікаво»
Автор: В.В.Козієва, керівник
шкільної газети «Каструля»
Іверської ЗОШ
Олександрівського р-ну
Донецької обл.
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Для того, аби мати майбутнє,
потрібно бути наготові зробити
щось нове.
Пітер Драгер
•СТРУКТУРА ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ
•РЕДАКТОР
•ФОТО
•КОРЕСПОН
•ДЕНТИ
•ТЕХНІЧНИЙ
РЕДАКТОР
•ЮНІ
•ПОЕТИ
•КОРЕСПОН
•ДЕНТИ

Мета роботи шкільної
газети:

через прояв творчості,
самовдосконалення
задовольняти потреби
учнів школи в інформації,
доносячи до них свої знання.

Напрямки
діяльності
Масова
робота:
проведення
літературних
вечорів,
диспутів,
зустрічей,
конференцій
участь у
конкурсах та
заходах
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Навчально практична
робота

Інструктивно
методична
робота
підготовка та
випуск газет;
робота над
випуском
творчих робіт

Системна діяльність з підготовки номеру газети

•Усвідомлення значення теми, визначення мети
•Визначення змісту газети, рекомендації
•Зазначення мети
•Соціальна компетентність, визначення ролі і місця в житті школи
•Вибір матеріалу
•Підбір змісту
•Підбір доцільних фактів і прикладів
•Підбір фотоматеріалу
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ПАРТНЕРИ ТА НАСТАВНИКИ
ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ

•СТРУКТУРА
•ПЛАНУ
•РОБОТИ

• Організація
• заходів,
• конкурсів

Обласні дитячомолодіжні центри

• Пропаганда
літератури

Адміністрація
школи

• Участь у конкурсах
творчих робіт
• Залучення читачів
• Випуск газет
• Допомога
шкільному парламенту

ЦДЮТ

Шкільні газети
області

• Співпраця з іншими
виданнями

Орієнтуватися
на майбутню
професію

Бути
активним у
прийнятті
рішень

Аліна Громоклицька та
Майя Беріашвілі презентують
перший номер газети
«Каструля»

Юнкор
повинен

Бути
організованим

Опановувати
навички
спілкування

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
ГАЗЕТИ
❖ Оригінальний підхід до назви газети.
❖ Чітка структура номеру.
❖ Назви рубрик — відображення назви газети.
❖ У заголовку статті — дієслово. Бажана інтрига.
❖ Привітання друкуються на останній сторінці.
❖ Головні теми — факти та недоліки.

Поважати
думку інших
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❖ Про подію писати негайно, коли вона відбулася.
❖ Не використовувати матеріали інтернет-ресурсів: статті
повинні бути авторськими.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
ГАЗЕТИ
❖ Будь-яка інформація повинна мати заголовок.
❖ Обличчя людини на фото повинно бути не менше 10копієчної монети.
❖ Акція газети повинна бути на першій сторінці.
❖ Фото повинні мати чіткі підписи.
❖ Підписи до статей однотипові: ім'я, прізвище.

УРОК 1
Перед вами назви статей шкільної газети.
Про що, на вашу думку, може йти мова в статтях під
такими заголовками?
НАЗВА 1: «10 СПАРТАНЦІВ АБО ЗІЛЛЯ

ДРУЇДІВ»

НАЗВА 2: «Кого
НАЗВА 3: «Як

бояться старшокласники»

урятували вітаміни»

❖ Фото повинно бути динамічним.
❖ Ширина колонок газети від 4 до 6 см.

ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЗЕТИ

УРОК 2
Перед вами фотоматеріали до шкільної газети.
Придумайте до них підписи.

Adobe Page Maker
Adobe InDesign Quark
Publishing System Quark
Express
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Меню газети «Каструля»
Основне блюдо

УРОК 4
Перегляньте фрагмент мультфільму «Маша та
Ведмідь». Створіть власну версію озвучення цього
фрагменту.

Блюдо від шеф-повара
Про смачне та корисне
Збірна солянка
Десерт
УРОК 3
Ваша газета має одну із цих назв. Запропонуйте
назви рубрик вашої газети.

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА – ЦЕ ЦІКАВО
Натхнення.

Шкільна газета «Паросток»

Задоволення.

Шкільна газета «Джунглі»

Успіхів.

Шкільна газета «Вулик»

Визнання.
Перемог.
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ЗБІРНИК

ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ
РОБІТ З МЕДІАГРАМОТНОСТІ
(Українською та російською мовами)

Збірник містить роботи викладачів вищих навчальних закладів та вчителів шкіл Донецької області — переможців конкурсу на кращу інноваційно-методичну розробку з
питань медіаграмотності, проведенного ГО «Донецький прес-клуб» в рамках проекту
«Навчання основам безпеки в сучасному цифровому та медіапросторі» за підтримки
Посольства США в Україні. Конкурс проходив з 15 березня по 15 травня 2016 року.
Збірник рекомендований для керівників, викладачів, учнів та студентів навчальних
закладів.

Редактор-укладач Олена Самойленко
Дизайн, верстка Руслан Чудін
Коректор Яна Станіславська
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