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АНОТАЦІЯ 

Катеринич П.В. Освітня журналістика в Україні – сучасний стан та 

перспективи розвитку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

журналістики за спеціальністю 061 журналістика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми 

функціонування освітньої журналістики в Україні, а також окреслено жанрові, 

видові особливості контенту на освітню тематику, вивчено й удосконалено 

наукові підходи до визначення складників професійної компетентності 

освітнього журналіста, запропоновано моделі освітнього торнадо, 

мультимедійної редакції освітнього ЗМІ, модель впливу побічних чинників на 

низьке висвітлення питань освіти засобами масової інформації; 

здійснено контент-аналіз обраних освітніх ЗМІ; проведено експертне 

опитування серед журналістів і редакторів освітніх ЗМІ, а також 

опитування вчителів щодо функціонування новинних інтернет-ресурсів 

освітньої тематики. 

 Результат контент-аналізу показав, що серед 3352 проаналізованих 

публікацій обраних ЗМІ («Освіта.ua», «Педпреса», «НУШ», «Освіторія») 81% 

становлять замітки. Брак аналітичних жанрів особливо відчутний стосовно 

тем дошкільної, інклюзивної та професійно-технічної освіти. 

Більшість матеріалів «Педпреси» (83%), а також значна частина 

«Освіти.ua» (63%) є   запозиченим або доповненим матеріалом, 

отриманим із сайтів МОНУ, УЦОЯО чи інших джерел. Отже, можна 

говорити про дефіцит аналітичного контенту освітньої тематики в 

аналізованих ЗМІ. 

Це підтверджують також результати експертного опитування. Рівень 

освітньої журналістики в Україні за шкалою від «1» (низький) до 

«10» (високий) експерти (21 журналіст та редактор ЗМІ освітньої 

тематики) в середньому оцінили на «5» балів.  
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Із твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного 

контенту на теми освіти, за шкалою від «1» (цілком вдосталь) до 

«10» (критично мало) респонденти в середньому погодилися на «7,5» бала. 

Результати всеукраїнського опитування вчителів, яких ми, спираючись 

на думку експертів (журналістів і редакторів), а також дані, включені до КС 

МОНУ, характеризуємо як ключових споживачів освітнього контенту, 

показують, що задоволеність респондентів висвітленням тематики освіти 

вузькоспеціалізованими ЗМІ («Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», «Педпреса», 

інші) є вищою ніж щодо широкоспеціалізованих ЗМІ. На 8,08 бала з 10 

можливих вчителі оцінюють необхідність створення нових ресурсів 

(зокрема, сайтів), що публікуватимуть інформаційно-аналітичний контент на 

теми освіти. 

Щодо підручників чи посібників – в Україні ми не виявили окремих 

видань для журналістів, що спеціалізуються на освітньому контенті, окрім 

того – відсутні універсальні напрацювання з етичного висвітлення новин у 

сфері освіти, як це є у США – «Education writers assotiation» («EWA», 

професійна асоціація, що об’єднує освітніх журналістів та авторів матеріалів 

на теми освіти) чи у Бразилії – «Associação de jornalistas de 

educação» (Бразильська асоціація освітніх журналістів) [38, 5]. В Німеччині та 

Нідерландах за підтримки професійних журналістських асоціацій вручають 

національні премії для журналістів, що пишуть на теми освіти  [24, 103].

Аналіз (в межах контент-аналізу) за категоріями ключових понять та 

актуальних питань галузі освіти, що були розроблені за співпраці експертів і з 

використанням даних МОНУ, виявив низький рівень висвітлення певних 

галузей освіти, зокрема професійно-технічної, а також сфер науки і 

андрагогіки. Критично низький рівень інформування про «відтік мізків», 

матеріальне забезпечення науковців, розвиток науково-інноваційних парків, 

міжнародний досвід і трансфер технологій, наступність між дошкільною та 

початковою освітою, інклюзію в ДНЗ, досягнення учнів на міжнародних 

змаганнях. 
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Отже, дослідження жанрових, тематичних і функціональних аспектів 

створення контенту на теми освіти актуальне. Водночас існує низка 

теоретичних і практичних аспектів, що зумовлюють наукову проблему: 

Низький, на думку експертів, запит авдиторії на якісну, інновативну 

освітню журналістику, дефіцит аналітичного та низький рівень авторського 

контенту на теми освіти в аналізованих спеціалізованих виданнях (як зазначено 

вище), а також відсутність балансу під час висвітлення різних галузей 

освіти деформують зміст освітньої журналістики та створюють потребу 

трансформації жанрово-змістового наповнення освітніх ЗМІ України. 

Відсутність напрацювань щодо складників професійної 

компетентності освітнього журналіста не дає змоги ґрунтовно вивчити 

цифрові інструменти, якими має оперувати освітній журналіст, виявити, які 

знання та вміння важливі для автора контенту освітньої тематики. 

Дихотомія понять освітньої та педагогічної журналістики 

призводить до виникнення квазіжанрових деформацій і спричиняє теоретичну 

плутанину в підходах українських науковців щодо вивчення жанрових і 

тематичних особливостей освітньої журналістики. 

Дотичним аспектом є слабка присутність аналізованих ЗМІ в 

медіаквінтеті   (десктопна версія, мобільна версія, мобільний застосунок, 

версія для планшета, пристосування для використання у «розумних 

годинниках»), що є необхідною складовою цифрової еволюції сучасних 

інтернет-ЗМІ [44]. 

У період динамічних суспільних змін, спричинених пандемією 

COVID-19, освітньо-медійне партнерство виходить на новий рівень 

співпраці, і це потребує розширення такої взаємодії з використанням 

підходів едьютейнменту.

Медійна практика в галузі освітньої журналістики існує поза широкими 

теоретичними узагальненнями та розвивається хаотично. І це є частиною 

комплексної наукової проблеми, на розв'язання якої спрямовані 

методологічні ресурси нашої роботи. Інші аспекти проблеми полягають у 
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відсутності якісних досліджень стосовно національних тенденцій в галузі 

освітньої журналістики, напрацювань щодо складників професійної 

компетентності освітнього журналіста, їх узгодженості з актуальними 

освітніми програмами.  

Об’єктом   дослідження   є   освітня   журналістика   України, 

предметом дослідження – обрані ЗМІ освітньої тематики («Освіта.ua», 

«Педпреса», «НУШ»,  «Освіторія»).  

Метою є розв’язання комплексної проблеми, що полягає в хаотизації 

медійної практики, яка розвивається поза широкими теоретичними 

узагальненнями, а також у відсутності якісних досліджень стосовно 

національних тенденцій в галузі освітньої журналістики, практичних 

напрацювань щодо складників професійної компетентності освітнього 

журналіста, їх узгодженості з актуальними освітніми програмами. 

Меті роботи кореспондують поставлені завдання: 

1. Вивчити теоретичні напрацювання та підходи щодо функціонування

освітньої журналістики в медіасередовищі. 

2. Визначити відмінність між освітньою та педагогічною журналістикою.

3. Простежити жанрові та тематичні особливості аналізованих освітніх

ЗМІ (на прикладі спеціалізованих інтернет-ЗМІ «Педпреса», «Освіта.ua», 

«Нова  українська школа», «Освіторія»). 

4. Виявити складники професійної компетентності освітнього журналіста.

5. Визначити перспективи розвитку освітньої журналістики.

У цій роботі ми здійснюємо науково-практичне розв’язання проблеми.

Попри актуальність проблематики освітньої журналістики, вона

досі майже не вивчалася в межах академічних студій із журналістики, що 

підвищує потребу в нашому дисертаційному дослідженні. 

Методи дослідження. У дисертації в межах соціальнокомунікаційного 

підходу використано такі методи: аналіз літератури, структурно-

функціональний аналіз, компаративний аналіз, контент-аналіз, моделювання, 
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аналогію властивостей, індукцію (неповну), експертне опитування журналістів 

та редакторів освітніх ЗМІ України, опитування вчителів. Надійність 

обраного інструментарію для опитування вчителів та внутрішня 

узгодженість запитань підтверджуються високими коефіцієнтами тау-

еквівалентної надійності (альфа Кронбаха) – для запитань, що передбачають 

використання шкали Лайкерта в анкетуванні вчителів (n=8) α =0.886. Це 

опитування є репрезентативним, оскільки враховує думку вчителів відповідно 

до регіону, стажу роботи, профілю (детальніше – в розділі з результатами 

опитування). 

В оцінюванні рівня узгодженості ранжування експертних думок 

використано коефіцієнт конкордації Кендала. Для двох запитань експертного 

опитування, що передбачали оцінювання від «1» до «10», коефіцієнт 

конкордації Кендала становив 0.6772. Отже, думки експертів узгоджуються 

між собою на достатньому рівні. 

Наукова новизна дослідження пов’язана із вивченням особливостей 

функціонування освітньої журналістики в медіапросторі України, 

окресленням складників професійної компетентності освітнього журналіста 

на підставі експертного опитування. В дослідженні схарактеризовано 

жанрово-функціональні особливості ЗМІ, встановлено ознаки, які відрізняють 

освітню журналістику від педагогічної публіцистики, розроблено модель 

«освітнього торнадо» та визначено роль ЗМІ у такій моделі, опрацьовано 

актуальний для медіасередовища комплекс ключових понять та актуальних 

питань галузей освіти (КПтАП), побудовано модель мультимедійної редакції

освітнього ЗМІ, що отримала пропозицію впровадження.  

Визначено і запропоновано для застосування поняття освітня 

ефективність, освітня проблематика, індивідуальна проблематика 

освітнього журналіста, трансформація освітньої журналістики, траєкторії 

освітньої                  журналістики, мультимедійна редакція освітнього ЗМІ,  освітній 

видавничий дім, зонування освітніх медій, професійна асоціація 

освітніх журналістів, профіль освітнього журналіста та портфоліо 

освітнього журналіста, сенсаційність в освітній журналістиці, криза жанрів 

освітньої журналістики. 
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У результаті дослідження розв’язано комплексну проблему: вивчено 

жанрово-функціональні кореляти освітньої журналістики України, тематичні 

осциляції, побудовано модель освітнього торнадо, мультимедійної редакції 

освітнього ЗМІ, запропоновано поняттєвий апарат освітньої журналістики, 

встановлено ключові компетентності освітнього журналіста, запропоновано 

складники професійної компетентності освітнього журналіста, які можна 

врахувати при розробці програми підготовки освітніх журналістів у 

закладах вищої освіти.

Результати контент-аналізу та висновки експертного опитування 

знадобляться журналістам і редакторам, що працюють з освітнім контентом. 

Ралізація моделі мультимедійної редакції освітнього ЗМІ сприятиме 

підвищенню практичного значення дослідження, дозволить нам та іншим 

науковцям глибше дослідити структурні перетворення в мультимедійних 

редакціях, зокрема тих, що працюють з темами освіти (впровадження 

сприятиме здійсненню не лише журналістикознавчого аналізу, а й 

вивченню фінансової та управлінської сторін питання). 

Запропонована структурна модель мультимедійної редакції, що 

втілюватиметься британським виданням "Absolutely Education" дає 

можливість працівникам інтернет-ЗМІ покращити взаємодію між відділами та 

охопити ширшу галузеву проблематику. Модель освітнього торнадо 

допомагає зрозуміти важливість налагодження освітньої комунікації між 

різними соціальними інститутами. Результати експертного анкетування 

будуть корисними для покращення програм підготовки освітніх журналістів, 

розробки рекомендацій для авторів освітнього контенту. Результати  

опитування вчителів мають кросгалузеве значення та можуть бути 

використані редакціями ЗМІ для покращення взаємодії з авдиторією. 

Ключові слова: освітня журналістика, освіта журналіста, навчання,  

компетентність журналіста, складники професійної компетентності 

журналіста, професійна підготовка журналіста, медіасередовище, 

медіакомунікація, журналістська спеціалізація, COVID-19, освітньо-медійна 

співпраця, інтернет-медіа, медіаконтент.
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SUMMARY 

Katerynych P. Educational journalism in Ukraine – current state and development 

prospects. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of journalism in 

the specialty 061 Journalism. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 

2021. 

The dissertation comprehensively researches theoretical and practical problems of 

educational journalism functioning in Ukraine, and also identifies genre and specific 

features of content on educational topics, studies and improves scientific approaches to 

the definition of key competencies of a journalist writing on education topics. 

The result of quantitative content analysis showed that among 3352 analyzed 

publications of the selected media ("Osvita.ua", "Pedpresa", "NUS", "Osvitoria") 81% 

were notes. The low number of analytical genres is especially noticeable with regard to 

the topics of preschool, inclusive and vocational education. Most of the materials of 

"Pedpresa" (83%) and "Osvita.ua" (63%) are borrowed or supplemented by the 

materials from the sites of the Ministry of Education of Ukraine, the Center for 

evaluating the quality of education or other sources. Consequently, we can talk about 

the lack of analytical content on educational topics in the analyzed media. 

The above theses are also confirmed by the results of the expert survey. On the 

scale from "1" (low) to "10" (high), the experts (21 journalists and editors of educational 

media) gave the average point rating of "5" for the level of educational journalism in 

Ukraine. On the scale from "1" (quite enough) to "10" (critically insufficient) 

respondents agreed with the statement that Ukraine does not have enough analytical 

content on education topics on the average "7.5" points. 

Results of national survey of teachers who are key consumers of the educational 

content show that satisfaction of respondents with coverage of subjects of education in 

narrowly specialized mass media ("Osvita.ua", "Pedpresa", "NUS", "Osvitoria", others) 

is higher than concerning widely specialized mass media. At 8.08 points out of a 
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possible 10 teachers assess the need to create new resources (sites, platforms) for the 

publication of information and analytical content on education topics. 

As for textbooks or manuals, in Ukraine we did not find separate editions for 

journalists specializing in educational content, moreover - there are no universal 

developments in the ethical coverage of news in the field of education, as, for example, 

in the USA – "Education writers assotiation" ("EWA", professional association uniting 

educational journalists and authors of materials on education) or in Brazil – Associação 

de jornalistas de educação (Brazilian association of educational journalists) [38, 5]. In 

Germany and the Netherlands, with the support of professional journalism associations, 

there are national awards for journalists writing about education [24, 103]. 

The analysis (within the content analysis) by categories of key concepts and 

topical issues of the education sector, developed in cooperation with experts and using 

data from the MES, revealed a low level of coverage of certain sectors of education, in 

particular vocational and technical education, as well as the areas of science and 

andragogy. Critically low level of information on "brain drain", development of science 

and innovation parks, multinational experience and technology transfer, continuity 

between pre-school and primary education, inclusion in pre-school educational 

institutions, achievement of students in international competitions. 

Thus, the study of genre, thematic and functional aspects of content creation on 

the topics of education has a high relevance. There are several practical and theoretical 

problems related to the topic of our PhD thesis: 

 Low, according to experts, audience requests for high-quality, innovative 

educational journalism. Lack of analytical and insignificant level of author's content on 

educational topics in the specialized publications studied (see numbers above), as well 

as the lack of balance in coverage of various branches of education, deform the 

educational journalism context and create the need to transform the genre and content of 

the Ukrainian educational media. 
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The lack of research on the competencies of an educational journalist does not 

allow to fully explore the digital tools, which an educational journalist should operate 

and the key abilities, which are important for the author of the educational content. 

Dichotomy of educational and pedagogical journalism concepts leads to quasi- 

genre deformations and causes theoretical confusion in the approaches of Ukrainian 

scientists to the study of genre and thematic features of educational journalism. 

A tangential aspect is the weak presence of the analyzed media in the media 

quintet (desktop version, mobile version, mobile application, tablet version, adaptations 

for use in "smart watches"), which is a necessary component of the digital evolution of 

modern Internet media [44]. 

At a time of alternating societal changes brought about by the COVID-19 

pandemic, educational-media partnerships are reaching a new level of collaboration, an 

expansion of such collaboration using edutainment approaches is required. 

Media practice in the field of educational journalism exists outside of broad 

theoretical generalizations and develops chaotically. This is one component of the 

complex scientific problem that the methodological resources of our work aim to 

solve. Other aspects of the problem lie in the lack of qualitative research on national 

trends in the field of educational journalism, developments in the competencies of an 

educational journalist, and their alignment with current educational programs. 

The object of the study is educational journalism in Ukraine, the subject of the 

study – selected media of educational topics ("Osvita.ua", "Pedpresa", "NUS", 

"Osvitoria"). 

The aim is to solve the complex problem of chaotization of media practice, which 

develops outside of broad theoretical generalizations, as well as the lack of qualitative 

research on national trends in educational journalism, practical work on the 

competencies of an educational journalist and their alignment with the current 

educational programs. 

The goals of the dissertation correlate with the tasks set: 
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1. To study theoretical developments and approaches regarding the

functioning of educational journalism in the media environment. 

2. To identify the difference between educational and pedagogical journalism.

3. To trace the genre and thematic features of the considered educational

media (on the example of specialized Internet media "Osvita.ua", "Pedpresa", 

"NUS", "Osvitoria". 

4. To identify the key competencies of an educational journalist.

5. To determine the development prospects of educational journalism.

Considering the results of our study, we provide a scientific and practical

solution to the problem. 

Despite the relevance of the issue of educational journalism, it has so far 

hardly been studied as part of academic research on journalism, which increases the 

need for our dissertation research. 

Research Methods. The following methods were used in the dissertation 

within the socio-communicative approach: literature analysis, structural and 

functional analysis, comparative analysis, content analysis, modeling, analogy of 

properties, induction (incomplete), expert survey of journalists and editors of 

educational media in Ukraine, the survey of teachers. The reliability of the chosen 

instruments for the teachers' survey and the internal consistency of the questions is 

confirmed by high coefficients of tau-equivalent reliability (Cronbach's alpha) - for 

questions involving the use of Likert scale in questioning teachers (n = 8) α = 0.907. 

This survey is representative because it takes into account teachers' opinions 

according to region, years of service, and profile (see the section with survey results 

for details). Kendall's concordance coefficient was used to assess the level of 

consistency in the ranking of expert opinions. For two questions of the expert 

survey, providing scores from "1" to "10", the Kendall's concordance coefficient 

was, 6772. So, the opinions of experts are agreed with each other at a sufficient 

level. 

Scientific novelty of the dissertation is related to the study of the features of 
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functioning of educational journalism in the Ukrainian media space and the 

description of competencies of an educational journalist based on an expert survey. 

The study characterized the genre-functional features of the media, established the 

features that distinguish educational journalism from pedagogical journalism, 

developed the model of "educational tornado" and the role of media in such a 

model, processed the set of key concepts and topical issues for the media 

environment of education sector, built a model of multimedia editorial board of 

educational media, which was proposed physical implementation. 

Proposed definition of the concepts of educational effectiveness, educational 

issues, individual issues of an educational journalist, transformation of educational 

journalism, trajectories of educational journalism, multimedia editorial office of 

educational media, educational publishing house, zoning of educational media, 

professional association of educational journalists, profile of an educational 

journalist and portfolio of an educational journalist, sensationalism in educational 

journalism, crisis of genres in educational journalism. 

The research solved a complex problem: we studied genre-functional 

correlates of educational journalism in Ukraine, thematic oscillations, proposed a 

model of educational tornado, multimedia editorial office of educational media, 

conceptual apparatus of educational journalism, established key competencies of 

educational journalist, and proposed competencies that can be included into the 

curriculum for training educational journalists at higher educational institutions. 

The results of the content analysis and the conclusions of the expert survey 

will be useful to journalists and editors working with educational content. The 

physical implementation of the multimedia editorial model of the educational media 

will increase the practical value of the research and allow us and other scientists to 

investigate the structural transformations in multimedia editorial boards, in 

particular working with the topics of education (the physical implementation will 

allow to carry out not only the journalistic analysis, but also to study the financial 

and managerial side of the issue). 

The proposed structural model of a multimedia editorial office allows online 
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media workers to improve interaction between departments and to cover a wider 

range of industry problems. The educational tornado model helps to understand the 

importance of establishing educational communication between different social 

institutions. The results of the expert survey will be useful for improving training 

programs for educational journalists and developing recommendations for 

educational content authors. The results of the teacher survey have cross-sectoral 

significance and can be used by media editors to improve interaction with the 

audience. 

Keywords: educational journalism, journalist education, learning, journalism 

competencies, the components of journalists' professional competence, professional 

journalists' training, media environment, media communication, specialized 

journalism, COVID-19, educational and media cooperation, online media, media 

content.
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і культури», 

UNISEF – «United Nations Children's Fund» («Дитячий фонд ООН»),  

УКМ – Український кризовий медіацентр, 

АТСУМ – Академічний тлумачний словник української мови, 

 ІСД – Інститут стратегічних досліджень, 

СУМ – Словник української мови, 
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КНУТШ – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

 ЗПТО – заклад професійно-технічної освіти. 
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ВСТУП 

Китайський поет та мислитель древнього періоду Весен та Осеней (Чуньцю, 

(з 771 по 476 роки до н. е.) Гуань Чжун писав: «Якщо ви плануєте вперед на 1 

рік – посадіть насіння, якщо ви інвестуєте на 10 років –   посадіть дерево, якщо 

ви хочете зробити вдале вкладення на 100 років – навчайте людей» [62]. 

За даними курсу EDERA «Ефективні комунікації для освітніх 

управлінців» сьогодні «одна людина за добу сприймає кількість інформації, 

котра поміститься у 174 випусках газети» [32], [31]. В епоху цифрової 

трансформації освіта стає уже не знаряддям здобування знань, а 

інструментом для формування правильних підходів, які дозволяють 

впорядкувати та сортувати інформацію. 

Як ми зазначали у попередніх дослідженнях: «Освіта майбутнього – 

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір, інноваційний та 

мисленнєвий „апґрейд” освітнього процесу, вимагають розширення ЗМІ 

(у тому числі інтернет-платформ) освітньої спеціалізації, залучення 

нового покоління спеціалістів, котрі усвідомлюють інноваційний зміст 

освіти та здатні його розвивати» [65, с. 35]. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 

Автор цього дослідження – випускник першого в Україні курсу «Освітня 

журналістика» в межах бакалаврської програми з підготовки журналістів, 

стажувався у пресслужбі Міністерства освіти й науки України, був інтерном 

Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації 

Президента України, де займався, зокрема, темами освіти; є автором 

аналітичних матеріалів на теми освіти у виданнях «Українська правда» і 

«День» (додаток Ї). Особистий досвід допомагає, разом з вивченням та 

актуалізацією теоретичних і практичних джерел, розв’язати комплексну 

наукову  

   В  Комунікаційній стратегії МОНУ зазначено: «Реформа освіти не є 

гарячою темою для ЗМІ» [228]. Про реформи в галузі освіти 60% опитаних 

проблему.
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вважають себе непоінформованими [303]. Ситуаційний аналіз КС МОНУ 

демонструє: «реформа освіти не входить у п’ятірку реформ, про які громадяни 

знають», «понад 2/3 спікерів з теми освіти – офіційні особи». [227], [303]. 

Опитування громадської думки (Pact Inc, 2018) та моніторинг потенціалу 

реформування суспільства в українській освіті, проведений Інститутом 

соціальної та політичної психології НАПНУ у 2017 році засвідчив, що серед 

джерел освітньої інформації 38% респондентів назвало сайти й соціальні 

мережі, серед яких – «Освіта.ua» (його назвали 56% респондентів) та 

«НУШ» (30%) [228]. 

Слабка теоретична база освітньої журналістики (неопрацьовані 

тематичні, жанрові, функціональні аспекти), брак якісних практичних 

напрацювань щодо роботи освітнього журналіста, складників його професійної 

компетентності та загалом невисокий (за результатами опитування експертів) 

рівень освітньої журналістики в Україні, зумовлюють актуальність нашого 

дослідження. 

Експерти також вважають, що: 

1. Тематика освіти має залишковий, а часто й меншовартісний характер

подачі  в медіа;

2. Простежується неготовність авдиторії сприймати глибокі аналітичні

матеріали на теми освіти;

3. Освітня журналістика як явище існує здебільшого на сайтах

спеціалізованих видань, що становлять незначну частину серед ЗМІ у

медіапросторі України.

За результатами опрацювання теоретичних джерел виявлено, що: 

1. відсутні дослідження щодо функцій освітньої журналістики, типології 

ЗМІ освітньої тематики;

2. недостатньо теоретичних напрацювань та практичних рекомендацій 

щодо роботи освітнього журналіста, його взаємодії зі стейкхолдерами та 

широкою авдиторією.

В розробленій нами моделі впливу побічних чинників на низьке висвітле-
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ння питань освіти засобами масової інформації ключовими аспектами 

зменшення уваги ЗМІ до тем освіти названі економічний тиск на новинну 

індустрію, ерозія журналістських стандартів, зростання ворожості культури 

новин, ріст числа освітніх консультантів та експертів, зростання ваги 

соціальних мереж, кіноіндустрії, популярної музики, реклами. Цифровий 

прогрес нівелює традиційну інформаційну парадигму, змушує спеціалізовані 

ЗМІ виходити зі стану гібернації – трансформуватися,  використовуючи 

мультимедійні технології, інтерактивний контент; активізувати присутність в 

медіаквінтеті, розробляти власну айдентику – у багатьох спеціалізованих ЗМІ 

не вистачає фінансових ресурсів й людського капіталу [20, с.166], [70, с.32-62], 

[86, с.150-165 ], [138, с.10-31], [56, с.102], [129, с.121]. 

Теоретична основа дослідження. Вивчено теоретико-методологічні 

підходи, дотичні до вивчення поняття освітньої журналістики та контенту 

освітньої тематики на базі праць українських і світових дослідників 

С.Терепищого, І.Колесникової, А.Богосвятської, Р.Даве (глобальний освітній 

ландшафт та медіа), О.Маркозової, О.Коновця, Н.Дризицької, К.Шаар, 

Дж.Вібі, М.Шаш, Е.Бондаренко, І.Жилавської, Н.Комарової, А.Сухарєвої, 

Д.Опфер, Д.Андерсона, Е.Гааса, К.Кіллена, М.Мозес, М.Бутиріної, І.Чередник, 

П.Олівера, Д.Гансена (домінанти освітнього медіапростору, освітня 

журналістика в сучасному науковому розумінні), а також С.Здіорука, 

М.Карпенка, І.Богачевської, С.Зубченка, В.Лозового, А.Іщенка («освіта й 

наука в інноваційному розвитку сучасної Європи»), Л.Нікітенко, В.Гоепферта, 

Ш.Данвуді (наукова журналістика), М.Рюля, Б.Бльобаума, К.Вайснера, 

М.Пехерсторфера, О.Савінової, Х.Гішера, М.Гарсії, Х.Гальєго (функції та 

завдання освітньої журналістики), О.Коцарєва, І.Тонкіх (інтернет-

журналістика), М.Раренко, І.Гусейнової, О.Косиченко, Є.Осиповської, 

Т.Абрамовських (жанрова палітра, інноваційні техніки залучення авдиторії 

ЗМІ); К.Альберт та М.Росса (сенсаційність у журналістиці); Ґ.Переза, Е.Ґрін, 

Т.Сутиріної, І.Андрощук, П.Катеринича, Т.Денисевич, Б.Хамукової, О.Волик, 

Л.Пузирьової, А.Булигіна, Х.Сміт, Б.Макгрейв, С.Метьюсон, Л.Світич, 
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Н.Бондаренко, Л.Качалової, В.Лейкіна, А.Булигіна, Н.Герасимчук, В.Славіної, 

Н.Назарової, Л.Кулішенко, Є.Хрикова (розрізнення понять «педагогічна» 

та «освітня» журналістика); В.Кіхтан, М.Коівулли, В.Мікко, А.Сівунен, 

А.Гайроли й Г.Бітсумляк («освітнє торнадо»), В.Гоян, О.Гояна, А.Бессараб, 

Т.Білецької, Н.Зикун, Н.Аксакал, О.Тріщук та О.Гриценко, О.Анікіної, 

Е.Якименко, І.Пенчук, Н.Коцюмбас, А.Гуран, Г.Койчар, Л.Діосан, 

Н.Ноддінгс, Ю.Войняк, А.Друїн, К.Соломон, Ф.Колаче, М.Де Санто, 

А.П’єтросанто, А.Трояно, А.Горчикової, Д.Шульмана, В.Бовена та інших 

(едьютейнмент й технології електронного навчання). У дослідженні 

узагальнено дослідницькі пошуки стосовно складників професійної 

компетентності освітнього журналіста, представлені у роботах українських та 

закордонних науковців та журналістів М.Шембергера, Л.Нельсон, Н.Білан, 

М.Нетреби, Г.Горбенко, К.Балабанової, О.Ситника, Х.Шаапа, М.Гонсалес, 

В.Іванова, А.Юричка, А.Захарченка, А.Петренко-Лисак, В.Різуна, Т.Трачук, 

С.Квіта, Н.Ґабор, М.Дяченко, І.Дроздової, Н.Дзьомби, М.Шервуд, 

О’Доннел, Д.Дуцик, Н.Лигачової, Т.Голмса, С.Гедвін, Г.Моттершеда, 

Н.Костриці, Н.Мазур, М.Дяченко, Ґ.Переза, К.Родрігес, Д.Рівери, Гуґо 

де Бурга, Т.Діксона, В.Брендон, А.Глюк, З.Равкіна, Б.Накос, Л.Деркач, 

Г.Локарєвої, Н.Яблоновської, С.Шевчук, М.Поташника, А.Гривко, Ю.Жука; 

Л.Городенко (визначення «громадської думки»), О.Зеленіної, І.Ладики 

(висвітлення журналістами тем, пов’язаних з дітьми). Також теоретичним 

підґрунтям стали документи фондів «UNICEF» та «UNESCO», матеріали 

«Комунікаційної стратегії МОНУ» двох випусків, дані Паризької декларації 

про свободу журналістської освіти, програми підготовки бакалаврів та 

магістрів у Навчально-науковому інституті журналістики КНУ імені Тараса 

Шевченка в розрізі наведених спеціальних (фахових) компетентностей. 

Результати наукових досліджень вищезгаданих фахівців, а також дані 

опрацьованих документів були враховані при написанні роботи. Втім, 

на сьогодні існує потреба подальшого аналізу ролі та місця 

освітньої журналістики в сучасному журналістикознавстві. 
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Обґрунтування вибору ЗМІ для дослідження. Перелік усіх виявлених 

нами українських освітніх ресурсів, де регулярно розміщується авторський 

інформаційний та аналітичний контент на освітню тематику, поданий в 

додатку Б. Серед найпотужніших (за кількістю відвідувань та періодичністю 

наповнення контентом) – інтернет-ЗМІ України – «Освіта.ua», «Педпреса», 

«Нова українська школа», «Освіторія». Ми обираємо для дослідження саме ці 

ЗМІ, тому що вони: 
1. Мають регулярне наповнення різножанровим і різнотематичним

контентом            освітньої тематики;

2. Активно застосовують інструменти для створення  мультимедійного

контенту;

3. Мають найвищий трафік в сегменті інтернет-ЗМІ освітнього профілю

(за даними сервісу статистики «Similar Web» (див.розділ 2);

4. Мають найрепрезентативнішу стосовно галузей освіти структуру

освітнього контенту (відповідно до груп аналізу 1 та 2). Медійна практика в

галузі освітньої журналістики існує поза широкими.

теоретичними узагальненнями та розвивається хаотично. Це є однією зі 

складових комплексної наукової проблеми, на вирішення якої спрямовані 

методологічні ресурси нашої роботи. Інші аспекти проблеми полягають у 

відсутності якісних досліджень стосовно національних тенденцій в галузі 

освітньої журналістики, напрацювань щодо складників професійної 

компетентності освітнього журналіста, їх узгодженості з актуальними 

освітніми програмами. 
Об’єктом дослідження є освітня журналістика України, предметом 

дослідження – обрані ЗМІ освітньої тематики («Освіта.ua», «Педпреса», «НУШ», 
«Освіторія»). 

Метою є розв’язання комплексної проблеми, що полягає в хаотизації 

медійної практики, яка розвивається поза широкими теоретичними 

узагальненнями, а також у відсутності якісних досліджень стосовно 

національних тенденцій в галузі освітньої журналістики, практичних 

напрацювань щодо складників професійної компетентності освітнього 
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журналіста, їх узгодженості з актуальними освітніми програмами. 

Меті роботи кореспондують поставлені завдання: 

1. Вивчити теоретичні напрацювання та підходи щодо функціонування

освітньої журналістики в медіасередовищі. 

2. Визначити різницю між «освітньою» та «педагогічною» журналістикою.

3. Простежити жанрові та тематичні особливості аналізованих освітніх

ЗМІ (на прикладі спеціалізованих інтернет-ЗМІ «Педпреса», «Освіта.ua», 

«Нова  українська школа», «Освіторія»). 

4. Виявити складники професійної компетентності освітнього журналіста.

5. Визначити перспективи розвитку освітньої журналістики.

Методологічна основа дослідження була визначена його метою та

завданнями. Основним науковим підходом нашого дослідження є 

соціальнокомунікаційний. «Цей підхід передбачає розуміння соціальної 

комунікації як процесу соціального обміну, а соціальних комунікацій – як 

середовища, в якому ці обміни відбуваються чи можуть відбуватися» [231]. 

Також  у роботі використаний системний підхід. На думку О.Ромах, цей підхід 

полягає в розгляді складного об’єкта як самостійної системи зі своїми 

особливостями функціонування й розвитку [293, с. 56]. 

Наукова обґрунтованість і повнота результатів дисертаційної роботи, її 

теоретико-методологічний рівень у межах соціально-комунікаційного підходу 

забезпечуються використанням таких методів, як аналіз літератури (аналіз 

наукових праць, що дав можливість визначити, які ідеї щодо поняття освітньої 

журналістики превалюють в українському та міжнародному науковому 

середовищі, які сторони є слабко вивченими та потребують розробки 

(наприклад, поєднання освітньої журналістики та педагогічної, невивченість 

функцій освітньої журналістики та типології ЗМІ освітньої тематики, 

недостатнє вивчення технологій едьютейнменту в межах національної 

освітньо-медійної співпраці), аналіз («виділення сутнісного в цілому 

утворенні», а саме структурно-функціональний аналіз – визначення функцій 

освітньої журналістики, структури контенту освітньої тематики, включення 



27 

категорій ключових понять та актуальних питань галузі освіти), 

компаративний аналіз (порівняння аналізованих ЗМІ – їх тематично-жанрових 

характеристик), контент-аналіз (для дослідження публікацій освітньої 

тематики в обраних ЗМІ, з отриманням спеціальних даних – відповідно до 

категорій КПтАП). 

Моделювання використано для побудови моделей освітнього 

торнадо, мультимедійної редакції освітнього ЗМІ, моделі впливу побічних 

чинників на висвітлення питань освіти у ЗМІ. Метод моделювання 

має такі характеристики: суб’єктивність моделі, подвійна природа моделі, 

здатність до трансформування моделі та компактність моделі [293, с. 161]. 

Моделювання передбачає три складові елементи: об’єкт пізнання 

(прототип), дослідника, модель (аналог) [293, с. 160]. Задля побудови 

моделі освітнього торнадо використано наочні протопи з галузі 

гідрометеорології, що уможливлює експериментальне вивчення процесів, 

які відбуваються в описаному явищі, та зберігає головну властивість 

моделі – адекватність, «тобто відповідність змодельованого особливостям 

оригіналу» з високим ступенем гомоморфності [293, с.160]. Дотримання 

принципів екстраполяції та змінюваності дає змогу модифікувати розроблені 

в дослідженні моделі відповідно до навперемінних суспільних змін, що 

імплікують зрушення в інформаційному просторі. Моделювання 

освітнього торнадо є наближеним та динамічним. Модель є 

інформаційною, тобто варто розглядати її як «теоретичний метод пізнання 

навколишньої дійсності», що «описує властивості та стани речей, їх зв'язок із 

зовнішнім світом» [293, с. 163]. Модель мультимедійної редакції є 

матеріальною, можливе її втілення в умовах фізичної редакції, залежно від 

ресурсів ЗМІ (модель впроваджуватиме редакція британського ЗМІ 

«Abslutely Education»). 

Аналогія передбачає – «якщо два порівнюваних предмети подібні між 

собою в певних ознаках, то вони можуть бути схожі й в інших ознаках, 

виявлених в одному з предметів» [293, с. 97]. Використана в нашому 

дослідженні аналогія властивостей передбачає виявлення спільних 
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координат під час зіставлення ознак освітньої та  педагогічної журналістики, а 

також висунення припущення – якщо в одному із подібних спеціалізованих 

ЗМІ низький рівень авторського аналітичного контенту, то й в іншому, 

можливо, теж; і навпаки. 

Неповна індукція передбачає, що ми робимо висновок про 

функціонування освітньої журналістики в Україні на підставі вивчення 

(пізнання) обраних (тобто лише частини) ЗМІ освітньої тематики та думок 

обраних експертів, хоч обрані сайти є найбільш відвідуваними, а експерти – 

визнаними спеціалізованими журналістами.  

Контент сайтів «Освіта.ua», «Педпреса», «Освіторія» та «НУШ» було 

досліджено із застосуванням методу моніторингу та елементів методу контент- 

аналізу. 

Моніторинг контенту   сайтів   «Освіта.ua»,   «Педпреса»,   «Освіторія» та 

«НУШ», результати якого представлені в цьому досліджені, автор виконав 

самостійно. Об’єктом аналізу було обрано контент ЗМІ освітньої тематики, 

предметом дослідження – контент сайтів «Освіта.ua», «Педпреса» (група 

аналізу 1), «Освіторія» та «НУШ» (група аналізу 2), за період з 30 серпня 

2019 до 30 серпня 2020 року (1) та з 1 лютого 2020 року до 30 серпня 2020 року 

(2). 

Обраний досліджуваний період є релевантним, оскільки отримані за 

допомогою моніторингу дані дають змогу простежити динаміку розвитку 

предмету дослідження, тематичні та жанрові особливості. 

Поставлені контент-аналізом завдання (див. розділ 2) дозволили нам 

комплексно вивчити сайти «Освіта.ua», «Педпреса», «Освіторія» та «НУШ» 

щодо послідовності відтворення контенту, жанрових і тематичних 

особливостей, а також дізнатися більше про джерела, використані для 

створення контенту, з’ясувати кількість матеріалів, що стосуються 

передбачених завданнями сегментів. 

 Експертне анкетування допомогло нам виявити найістотніші аспекти 

досліджуваної проблеми, визначити складники професійної компетентності 
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освітнього журналіста, порівняти їх зі спеціальними (фаховими, предметними) 

компетентностями, описаними в освітніх програмах підготовки бакалаврів та 

магістрів в Навчально-науковому інституті журналістики, а експертна 

дискусія – окреслити проблеми й перспективи розвитку галузі. В 

анкетуванні ми використали відкриті та закриті запитання, однополярні 

позиційні шкали Лайкерта. За кількістю учасників анкетування – групове. 

За типом контакту з респондентом – дистанційне. Кореспондентський 

спосіб анкетування передбачав фіксацію відповідей респондентів 

самостійно за допомогою онлайн-форми. За предметним змістом використано 

запитання про факти, запитання про знання та про думку респондента, за 

функцією – питання-контактери, питання-фільтри.  

Для підрахунку внутрішньої узгодженості запитань анкет, а також 

встановлення широкого спектра показників надійності (коваріацій і кореляцій 

між  запитаннями) ми розраховуємо для усіх запитань опитування вчителів (усі 

вони побудовані з використанням шкали Лайкерта), коефіцієнт Альфа 

Кронбаха (або тау-еквівалентну надійність). Альфа Кронбаха стосується 

широкого спектра показників надійності. Міра надійності говорить 

дослідникові про те, чи  зможе респондент  дати одну і  ту  ж оцінку за  тією 

ж змінною, якщо ця змінна буде знову оцінюватися тим самим респондентом 

[73]. 

Розрахунок коефіцієнта Альфа Кронбаха (α) (ми використовуємо для 

цього програмне забезпечення SPSS) є найпоширенішим мірилом внутрішньої 

узгодженості (вірогідності) [127, с.1273]. Альфа Кронбаха часто визначається, 

коли дослідник використовує кілька запитань за шкалою Лайкерта в 

опитуванні, і є потреба дізнатися, чи є такі шкали надійними [74]. Визначення 

Кронбаха поширене серед закордонних досліджень із соціальних комунікацій 

[57, c.5-22], [107], [8, c.179]. 

Для з’ясування рівня взаємозв'язку змінних, отриманих в результаті 

експертного опитування (узгодженості думок респондентів щодо запитань, які 

передбачають цифрову шкалу) застосовано коефіцієнт конкордації Кендала. 
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Результати опитування, наведені в Комунікаційній стратегії МОНУ 

2019- 2021, показують, що всі спеціалізовані ЗМІ, які ми проаналізували, 

входять до 10 тематичних інтернет-ресурсів, які найчастіше відвідують 

вчителі (Gemius Audience, 18 червня +, Україна, вчителі) [228, с.90]. 

Опитування вчителів ми провели, щоб встановити рівень задоволеності 

представників педагогічного персоналу загальноосвітніх шкіл контентом на 

освітню тематику у вузькоспеціалізованих та широкоспеціалізованих ЗМІ, 

зрозуміти афективну кореляцію між контентом освітньої тематики, вміщеним 

на різних ресурсах, а також визначити думку ключових споживачів контенту 

освітньої тематики щодо необхідності створення в Україні нових 

інформаційних ресурсів. Опитування репрезентативне (див.підрозділ 3.4), 

α=,886 (88,6%) при (N=384). Використано «паспортичку» та 8 запитань у 

вигляді шкали Лайкерта для кращої інтерпретації даних. 

Наукову новизну дослідження підкреслюють ґрунтовне опрацювання 

понять освітньої журналістики, суттєве доповнення тематики типології 

видань, які спеціалізуються на продукції інформаційно-аналітичного контенту 

освітньої тематики, їх жанрових та видових особливостей. Основними 

досягненнями дисертаційного дослідження є окреслення складників 

професійної компетентності освітнього журналіста (експертне опитування) та 

рішення про впровадження матеріальної моделі мультимедійної редакції 

освітнього ЗМІ (реалізовуватиме редакція британського ЗМІ «Abslutely 

Education», лист від редакції вміщений в додатку І). 

Окрім того, у дослідженні виявлено ознаки, які відрізняють освітню 

журналістику від педагогічної публіцистики, укладено та обґрунтовано 

авторську модель освітнього торнадо та роль ЗМІ у такій моделі, укладено 

термінологічний словничок галузі освітньої журналістики. Результати 

анкетувань, валідність яких підтверджена тау-еквівалентною надійністю, 

репрезентативністю вибірки (вчителі) та коефіцієнтом конкордації (експерти), 

дають підстави зробити мультидисциплінарні практичні висновки. 
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Удосконалено та докладніше вивчено: 

- поняття «освітньої   журналістики»,   журналістського   «профілю» та

«портфоліо»,

- тематичні та жанрові особливості освітньої журналістики,

- визначення «педагогічної журналістики» та її функцій.

Доповнено: 

- складники професійної компетентності освітнього

журналіста.

- покращення тематично-жанрової палітри освітніх видань,

- Удосконалення співпраці з авдиторією освітніх медій.

Зазначена вище інформація може мати практичне втілення, оскільки її 

можна врахувати в процесі: 

- розроблення освітніх програм підготовки журналістів,

- формування порад для роботи освітнього журналіста,

- в урядовій комунікації для покращення моделі сприйняття

журналістами  інформації на освітню тематику,

- для створення і розвитку ЗМІ освітньої тематики,

- для впровадження мультимедійної редакції освітнього ЗМІ.

Результати експертного опитування освітніх журналістів дозволяють

визначити складники професійної компетентності освітнього журналіста, 

результати анкетування вчителів мають кросгалузеве значення.  

Важливим практичним результатом нашого дослідження є рішення 

редакції британського спеціалізованого видання «Abslutely Education» щодо  

впровадження моделі мультимедійної редакції ЗМІ впродовж 

12.10.2021-12.10.2022 (додаток І). Результати реалізації можуть містити вагомі 

практичні дані для нових досліджень та вивчення трансформаційних процесів 

в мультимедійній редакції, передовсім ЗМІ освітньої тематики.  

Запропоновано:
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Оскільки розроблена модель є макетно-ситуаційною, автор 

братиме участь в обговоренні процедури конструювання мультимедійної 

редакції, матиме доступ до управлінських рішень щодо реалізації моделі, 

вивчатиме фінансово-супровідну документацію. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції автор 

зробив завдяки самостійній дослідницькій роботі, вивченню теоретико-

методологічної бази поняття «освітньої журналістики», окресленню її 

функцій та жанрів, дослідженню сучасних українських та міжнародних 

напрацювань з питання.

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

обговорені на засіданнях кафедри соціальних комунікацій Інституту 

журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (2017-2021 рр.). Основні 

положення та новаторські ідеї дослідження оприлюднені у виступах і 

публікаціях Міжнародної конференції «Korszerű műszerek és algoritmusa 

tapasztalati és elméleti tudományos kutatási» (18.09.2020, Будапешт), 

Міжнародної науково-практичної конференції  «Медіазнавчі студії в 

європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (Київ, 13-14 листопада 

2020 року), Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми 

медіапростору» (Київ, 09 квітня 2020 р.), Всеукраїнської конференції  «Новітні 

тенденції в медіагалузі» (Київ, 09 квітня 2020 р.), Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Медіапростір: проблеми і виклики 

сьогодення» (Київ, 25 квітня 2018 р.) 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи, яка складається з 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, дозволяє 

комплексно надати характеристику освітньої журналістики України, 

одночасно звернувши увагу на практичні проблеми створення контенту 

освітньої тематики. Розділи дисертації поділяються на підрозділи та пункти. 

Загальний обсяг дисертації складає 327 сторінок. Таблиць 7, рисунків 27. 

Список використаних джерел складається з 329 найменувань і займає 22 

сторінки. 
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Значення отриманих результатів. Значення отриманих результатів 

для журналістикознавства полягає в систематизації інформації про явища 

освітньої та педагогічної журналістики, розмежуванні цих понять, окресленні 

проблеми створення освітнього контенту та перспектив розвитку освітньої 

журналістики у зв’язку із суспільними змінами; у дослідженні 

обґрунтовано доцільність теоретичних підходів до визначення педагогічної 

журналістики, запропоновано нові  дефініції, що стосуються освітньої 

журналістики, а також визначено складники професійної компетентності 

освітнього журналіста з можливістю їх врахування для розробки 

освітніх програм підготовки фахівців галузі. Практичне значення полягає у 

можливості врахування наданих висновків для доповнення освітньої 

програми з освітньої журналістики, покращення роботи редакцій ЗМІ, їх  

взаємодії з авдиторією, реалізації моделі мультимедійної редакції 
освітнього ЗМІ, окресленні перспектив розвитку освітньої журналістики в 

Україні за інформацією з експертної дискусії. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

1.1. Поняття освітньої журналістики в українському та світовому 

медіапросторі 

Освітня журналістика – це передовсім виробництво і розповсюдження 

актуальних новин, що цікавлять освітню аудиторію. Освітня аудиторія – дуже 

широка дефініція. Вона включає усіх, хто має стосунок до різних рівнів освіти, а 

також входить до освітнього процесу (діти – батьки – викладачі – експерти). Іноді 

освітню журналістику розглядають в рамках концепції «освіти впродовж життя» 

(англ. lifelong education або неперервної освіти), запропонованої ЮНЕСКО [132]. 

Неперервна освіта починається від народження і закінчується зі смертю. Саме 

тому «освіта впродовж життя» є предметом дискусій серед освітніх експертів, 

адже освіта порівнюється з формою існування, супроводжує людину XXI сторіччя 

щодня, стає головною філософією «навчального суспільства» («learning society») 

[137]. В Україні філософія освіти впродовж життя системно не розвинена [213]. 

«Суспільство знань» ставить знання поряд з працею, капіталом і природою. 

Процеси виробництва матеріальних благ стають менш важливими, ніж 

інформаційні процеси, базовані на знаннях. Економіка знань змінює 

традиційні стосунки між «робітником і роботодавцем» [69, с. 60]. Це 

спонукає нас підкреслити соціальну роль журналістів як фасилітаторів 

освітньої комунікації, що включені до процесу раціонального осмислення 

процесів у «суспільстві знань». 

Ключові думки щодо «суспільства знань» вказані в доповіді UNESCO 

«Щодо суспільств, які засновані на знаннях» (англ. – «knowledge society»). В 

документі йдеться: «суспільство знань відрізняється від інформаційного 

суспільства, оскільки інформаційне суспільство ґрунтується на понятті технології, 
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а суспільство знань має ширші соціальні, етичні та політичні параметри» [276, 

с. 106]. О.Петрушенко зауважує: «Зазначено, що до засобів поширення знань, 

крім інтернету та мультимедійних засобів, слід зараховувати також пресу, 

радіо, телебачення, а також систему освіти» [276, с. 106], [131]. 

Підґрунтям для концепції «освіти впродовж життя» стало дослідження 

Р.Даве, який назвав 25 положень, які описують неперервну освіту. Серед них – 

«охоплення освітою всього життя людини; розуміння освітньої системи як 

цілісної, що включає дошкільне виховання, основну, повторну, паралельну освіту 

і об’єднує, інтегрує всі її рівні та форми; включення в систему освіти, крім 

навчальних закладів, формальних, неформальних і позаінституціональних форм 

освіти» [246, с. 198], [21, с. 34]. Український науковець П.Таланчук пише, що 

вищезазначені позиції дозволили реформувати системи освіти в США, Великій 

Британії, Японії, Німеччині, країнах Східної Європи та «третього світу» [308]. 

Проєкт «Нова українська школа»  базує свої принципи на концепції освіти 

впродовж життя, один з принципів якої «школа має бути в авангарді 

суспільних змін» [259]. В документі «Реалізація моделі освіти впродовж 

життя в європейському освітньому просторі» йдеться, що «Рада Європи 

затвердила навчання протягом життя як один з основних компонентів 

європейської соціальної моделі» [79]. 

Проблеми освітньо-медійних зв'язків  вивчав професор О.Коновець. 

Дослідник пише: «Чи існуючі комунікативні зв'язки, фахова преса (друкована 

й електронна), тобто внутрішній інформаційний потенціал освіти, 

забезпечують її повноцінне функціонування? Чи ефективно діє система 

інформування (медіа-підтримка, організація конференцій і семінарів тощо), 

здійснюється поширення нових освітньо-педагогічних технологій, форм і 

методів навчання?» [229]. Науковець зауважує, що кожен громадянин має знати 

про проблеми, можливості й перспективи сучасної освіти. О.Коновець з 

посиланням на О.Дем’янчука пише: «Можна виділити декілька рівнів формування
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освітньої політики: загальнонаціональний, державний, регіональний та 

інституційний. До цього переліку варто було б додати ще один – 

комунікаційний» [229], [183, с.17-18]. 

На думку О.Коновця, «комунікативне поле освітянської сфери в 

Україні розвинене недостатньо, є потреба у створенні ЗМІ, спрямованих на 

інформування про інновації у сферах освіти та науки». Науковець зазначає, 

що «освітньо- педагогічна функція, яку реалізують сучасні ЗМІ, відіграє 

провідну роль у демократизації української освіти, формуванні 

громадянського суспільства в цілому» [229]. Як вважає дослідник, для 

журналістів, що пишуть на освітню тематику важливе не просто розуміння 

процесів створення інформації та потреб громадянського суспільства, а й 

критичне мислення. Однак, О.Коновець не дає характеристики жанровим 

особливостям, не характеризує сучасних інструментів творення контенту на 

освітню тематику [229]. 

Ми розглядаємо сучасний стан розвитку освітньої журналістики в 

Україні, розмежовуємо поняття освітньої та педагогічної журналістики. 

Іманентними факторами освітньої журналістики є дитиноцентрована, людяна 

комунікація, вміння нешаблонно подати інформацію на освітню тематику, 

побудувати діалог між сферами інтересу без використання канцеляризмів 

та застосовуючи різноманітні формати й інструменти формування 

повідомлення. Саме тому комунікація переходить на етап реальних історій, 

крізь які інформація подається доступніше та створює взаємодію між 

комунікантом і реципієнтом. Важливо зрозуміти, що для створення контенту 

на освітню тематику потрібні фахівці, що здатні впорядковано та доступно 

подавати інформацію, знають жанрові особливості, вміють працювати з 

мультимедійними інструментами, залучаючи до роботи експертів та лідерів 

думок [193]. Зважаючи на роботу з освітнім контентом, варто розрізняти 

освітніх контент-мейкерів та освітніх ньюзмейкерів. 

Освітнім контент-мейкером може бути хто завгодно – учитель, учень, 

батько учня, блогер та ін. Освітній контент-мейкер створює освітній матеріал, 
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який відповідає інтересам і завданням цільової аудиторії. Такий контент може 

мати різні форми, включаючи записи в блогах, відеоматеріали, електронні книги, 

фотографії та інфографіку [35]. Контент-мейкер є автором, дослідником, 

експертом галузі, редактором, має вміння роботи з мультимедійним 

інструментарієм та соцмережами [17]. 

Освітній ньюзмейкер є публічною особою або організацією. 

Ньюзмейкерами є освітні політики, відомі освітяни (ректори, директори) або 

просто особи, що потрапили в незвичайні обставини або є свідками подій, 

що стають бекграундом для новини. Часто публічні особи стають 

ньюзмейкерами, вдаючись до конкретних дій (наприклад, пробують вирішити 

завдання ЗНО чи відвідують заняття у Новій українській школі). 

Репутація, компетентність, незалежність, інсайд-інформація характеризують 

відповідного ньюзмейкера [147]. Приклад: група у «Фейсбуці» «Батьки 

SOS» [39]. 

Український медіазнавець І. Михайлин пише: «Журналіст мусить вивчати 

свою тему і ставати в ній глибоким знавцем. Його погляди, судження й 

коментарі прирівнюються за вартістю до думок спеціаліста. Але на відміну 

від науковця, який наділений глибокими знаннями, журналіст, окрім цього, 

володіє ще легким загальнозрозумілим стилем, здатністю викладати свої 

погляди для масової аудиторії» [248, с. 67]. 

Німецька академія журналістики до словника журналістської лексики ввела 

термін журналіста як педагога. Журналіст як педагог уособлює ідеалістичного 

представника моралі й етики, хоче передати цінності ідеалізму аудиторії 

шляхом виконання своєї роботи. У ширшому сенсі, він діє не тільки як 

вихователь своїх «підопічних», але і як «хранитель культури й моралі». 

Варто підкреслити прагнення журналіста бути таким педагогом [64]. Однак, 

небезпека полягає у тому,    щоб    не    перетворити    професійну   журналістику   

в    менторську,    з «використанням напучень і настанов», притаманних педагогам 

[52]. 

На сайті німецької премії для журналістів, що пишуть на теми освіти, 
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зазначається, що «перед журналістами освітнього профілю стоїть непросте 

завдання: вони повинні подавати складні освітні теми таким чином, щоб їх було 

легко зрозуміти навіть неспеціалістам» [24]. 

Наше розуміння поняття освітньої журналістики корелює з 

напрацюваннями німецької дослідниці К.Шаар. Медіааналітикиня та 

дослідниця пише: «Кількість нових знань величезна. Але наукові тексти часто 

орієнтовані тільки на спеціалізовану аудиторію. Для того, щоб „пересічний 

громадянин” також міг отримати з них користь в сенсі освіти, наукова мова 

часто потребує спрощення. Освітня журналістика покликана сприяти 

кращому розумінню наукових відкриттів, спрощуючи інформацію про нові 

тенденції, а також класифікуючи їх в соціальному і політичному плані» [114]. 

К.Шаар вважає, що серед завдань освітнього журналіста є також 

інформування про розвиток наукової сфери, а не лише подій у сфері освіти, 

оскільки ці поняття часто взаємопов’язані. Науковиця називає головні теми, 

якими варто зацікавитися сучасному освітньому журналістові [114]: 
• Демографічні зміни суспільства,

• Вікова взаємодія,

• Охорона здоров'я та освіта,

• Майбутнє системи освіти,

• Молодь і ЗМІ,

• Школа, якість школи,

• Екологічна освіта,

• Інноваційні методи навчання,

• Оцінюваня програм і проєктів в галузі освіти,

• Якісні соціальні та кількісні дослідження сфери освіти.
У дослідженнях К.Шаар фігурує думка про освітнього журналіста як 

дослідника, що аналізує, здійснює моніторинг наявних даних перед 

створенням контенту. Оцінювання освітніх проєктів є важливим для 

наочної демонстрації вагомості освітнього явища, його перспектив, а також 

порівняння з моделями інших країн [115], [116]. 
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Проти стандартизації освітніх тем виступав освітній експерт К.Робінсон 

[290]. На нашу думку, системи пізнаються у порівнянні. Освітня система не 

виняток. Іноді можна почерпнути кращі приклади й спробувати уникнути 

помилок, які уже були зроблені, якщо вибрана подібна освітня траєкторія. 

Німецький досвід в галузі освітньої журналістки є однією із 

найґрунтовніших міжнародних практик (дещо менш комплексними та 

дослідженими є американський, бразильський, російський та іспанський). На 

німецькому порталі «Агентура для освітньої журналістики» можна знайти 

професійних журналістів, що займаються освітніми темами, а також 

експертів, з якими можна поспілкуватися під час підготовки матеріалу [9]. 

Освіта є важливою функціональною системою сучасного, 

диференційованого суспільства, і відповідає за передачу знань і цінностей [76], 

[143]. Для того, щоб освітня журналістика виконувала функцію органу 

моніторингу та контролю у сфері освіти, а також сприяла стабілізації 

суспільства знань, цей тип журналістики повинен відокремлювати себе від 

аспектів повсякденної актуальності. На передній план виходить не актуальність 

явища hic et nunc1, а латентна значущість для суспільства в цілому і його 

підсистем2 в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Для цього 

освітня журналістика передовсім потребує фахівців в галузі освіти, щоб 

наблизити відповідну інформацію або освітні теми до широкого загалу і 

правильно інтерпретувати, оцінювати та, за необхідності, коментувати дані й 

факти [141, с.32-42]. 

Бразильська асоціація освітніх журналістів (Associação de jornalistas de 

educação) ключовими дійовими особами для освітнього журналіста називає 

педагогічний та управлінський персонал навчальних закладів (вчителі, директори 

шкіл, ректори), органи влади (міністри й секретарі освіти, посадові особи), 

фахівців (експертів) й користувачів освітніх послуг (учні, студенти) [5]. 

Серед джерел називають і шкільні та університетські газети, тобто періодичні 

1 Тут і зараз 
2 Йдеться про економічну, політичну, соціальну, духовну (соціокультурну) підсистеми. 
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видання, що випускають  студенти  або учні  в школі, коледжі чи вищому 

навчальному закладі (самостійно або через студентські представництва: 

студентські ради та академічні центри). Ці публікації можуть містити ідеї для 

різних тем, контекстуальну інформацію про тенденції або факти 

шкільного/університетського життя, а іноді й інсайдерську інформацію [5]. 

Одним з найвідоміших бразильських освітніх журналістів був Жильберто 

Діменштейн, який не тільки писав про освітній сектор, а й співпрацював з урядом 

та навчальними закладами щодо оновлення освітніх програм. За репортажі про 

соціальні проблеми молоді (зокрема, Діменштейн опублікував книгу "Meninas 

da noite" – про малолітніх повій, механізми й канали торгівлі дівчатками у 

Бразилії), а також за активну участь в освітніх проєктах у 2007 році журналіста 

назвали серед сотні найвпливовіших бразильців. Завдяки публікаціям 

Діменштейна створювалися урядові комісії, відбувалися арешти [101]. 

Інформація посідає ключове місце у формуванні освітнього ландшафту, а 

ньюзмейкери (освітні видання та журналісти) взаємодіють з освітньою 

аудиторією – учнями, студентами, викладачами, батьками… Експертний пул 

сформований повноцінно не в усіх галузях освіти, тож журналістам часом бракує 

інструментів для верифікації даних, що лежать в основі майбутнього контенту. 

Журналісти застосовують свої знання в онлайновому світі [142]. 

Освітній журналіст передовсім працює зі значним масивом інформації – 

більшість суспільних зрушень призводять до змін в освітньому процесі, окрім 

того, кожна нова команда виконавчої влади намагається вносити зміни та 

впроваджувати реформи [75, с.51]. Освітній журналіст повинен мати кілька 

ключових умінь – не просто працювати з мультимедійними інструментами, а й 

мислити мультимедійно (The Multimedia Mind-Set), аналізувати інформацію та 

робити висновки [140]. 

М.Шаш та Е.Бондаренко зауважують, що проблеми взаємодії освіти й ЗМІ 

сьогодні є «полем міждисциплінарних досліджень, здійснюваних філософами, 

психологами, педагогами, журналістами, соціологами» та виділяють феномен 
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«паралельної школи» – ЗМІ впливає на учнів, в результаті чого спотворюється 

картина світу. Автори пропонують боротися з феноменом «паралельної школи» 

як негативним соціокультурним та освітнім явищем [326, с.52]. 

Як зауважують іспанські дослідники Ґ.Перез та М. Фонткуберта, соціологи, 

семіоти, антропологи й педагоги визнають щоразу більше значення ЗМІ як 

чинника впливу на формування дитячої та юнацької культури. У різних країнах та 

контекстах можна побачити, що ЗМІ як «паралельна школа» знижує вагу не 

тільки реальної школи, а й вплив сімей та наставників [99, с.6-7], [45]. 

Неможливо говорити про освітню журналістику без врахування 

процесів групової, галузевої, колективної, масової, автоматизованої або 

цифрової комунікації, які систематично й постійно відбуваються між окремими 

особами й конгломератами, складовими суспільства, яке, зі свого боку, з 

точки зору комунікації розглядається як велика мережа взаємних угод [45]. 

Соціальна комунікація є імперативом в освіті, оскільки вона створює 

передумови для того, щоб протагоністи та соціальні актори систематично й 

організовано залучалися до трансцендентального освітнього процесу [45]. 

Ми розглядаємо освітні ЗМІ передовсім крізь призму вибудованого апарату 

функцій. Вивчення матеріалів освітньої тематики на сторінках ЗМІ та їх вплив на 

освітні процеси може лягти в основу дослідження у сфері педагогічної 

герменевтики. 

Дослідниця І.Жилавська зауважує, що в процесі взаємодії журналіста та 

молодіжної аудиторії журналіст може мати різні установки. Дослідниця пише: 

«Перша з таких установок ставить журналіста над аудиторією, визначаючи його 

право розглядати своїх читачів як об’єкт управління (виховання, формування), а 

себе – як носія або транслятора управлінських програм різного типу і рівня». 

Науковиця вказує: «Друга установка ставить журналіста поруч з аудиторією 

та орієнтує його на інформування».   Щодо третьої установки, то, на думку 

І.Жилавської, вона «вимагає від журналіста перебувати всередині людського 

співтовариства, розглядати себе як зацікавленого учасника спільного з 

аудиторією пошуку рішень складних проблем» [199, с. 13]. 
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Для нашого дослідження особливо цікава остання модель взаємодії. 

Водночас І.Жилавська зазначає, що відбувається спрощення 

журналістських текстів, зростання значущості «легкого» читання, а також 

обслуговування журналістами певних груп інтересів та рекламодавців. Окрім 

того, у дослідженні науковиці згадано результати дослідження молоді 

(опитано 1000 учнів шкіл, училищ, ЗВО), відповідно до якого молоде 

покоління віддає перевагу електронним засобам масової комунікації, при чому, 

чим вищим був  інтелектуальний рівень опитаних, тим більша кількість 

респондентів віддавала перевагу друкованим ЗМІ (від 12,1% в училищі до 36,7% 

в університеті) [200]. 

На думку експертів курсу «Ефективні комунікації для освітніх управлінців», 

однією з головних помилок освітнього контенту є те, що люди (викладачі, учні, 

батьки) знаходяться поза фокусом, тобто увага не приділяється людям, контент 

спрямований на явища та процеси, що формалізує освітній процес та позбавляє 

його «людяності» [223, с. 30]. Окрім того, в мові автора освітнього контенту часто 

присутні «канцеляризми та штампи», увага приділяється «другорядній 

інформації» [223, с. 32]. 

Дослідниці Н.Комарова та А.Сухарєва вивчають способи подачі інформації 

освітніми журналістами для молодіжної авдиторії. Науковиці пишуть: «Щоб 

привабити глядача, слухача, читача недостатньо просто підготувати матеріал, 

важливо зробити його цікавим, завоювати увагу. Щоб досягти у цьому успіху, 

варто подавати матеріал, навіть науковий, доступно і коротко, але при цьому не 

втрачаючи зв’язаності і повноти» [226, с.350]. Варто підкреслити, що, між 

іншим, науковиці пропонують журналістам вивчати молодіжну культуру, 

розглядати сучасні молодіжні рухи й тенденції, аналізувати сленг. Авторки 

рекомендують освітнім журналістам, що пишуть про і для молодіжної 

авдиторії, послуговуватися цитатою Вайльда: «Розважаючи – навчай, і 

навчаючи – розважай» [226]. 
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Американська дослідниця Д.Опфер у своєму дослідженні про вплив 

журналістики на сферу освіти пише: «Переконаність у тому, що засоби масової 

інформації зробили свій внесок у громадянську роз'єднаність в прямому сенсі 

цього слова і, зокрема, у зниження підтримки державних органів, настільки 

поширене серед дослідників, що це здається незаперечним фактом» [20, с. 

166]. Загальну необізнаність, як декларує науковиця, щодо стану справ в 

освіті, на думку багатьох дослідників, провокують у людей медіа. «Побутує 

думка, що відсторонення суспільства від державних установ і невігластво в 

таких громадських питаннях, як освіта – справа медій», – зазначає Опфер. Як 

зауважує науковиця: «Деякі дослідники зосередили увагу на структурних 

причинах, таких як економічний тиск на новинну індустрію, що призвело до 

ерозії стандартів і зниження орієнтації на державну службу» [70], [86], 139). Інші 

дослідники зосередилися на культурних підходах, які приписують негативний 

вплив засобів масової інформації на освіту зростанням ворожості культури 

новин [3, с.103], [56]. 

Однак, дослідниця Д.Опфер вважає, що вищенаведені дослідження мають 

три фундаментальних недоліки: a) не носять систематичного характеру і 

віддзеркалюють аісторичний погляд впливу на засоби масової інформації, 

який значно залежить від контексту; б) атрибути обумовлені 

неправильно витлумаченими кореляціями; і в) дослідження ґрунтуються на 

неправильних припущеннях про роль громадськості як споживачів інформації [20, 

с.166]. 

Частина науковців, зокрема тих, що підтримали теорію ерозії 

стандартів, зосередили увагу на змінах у політиці у загальнішому плані, 

звинувачуючи у недостатньому і неякісному висвітленні тематики освіти 

засобами масової інформації ріст числа консультантів та експертів, а також 

кампаній, присвячених окремим питанням освіти; ідеологічну поляризацію 

[56]; [70]; [138]. Інші дослідники пояснюють зниження рівня уваги ЗМІ до 

тем освіти зростанням кількості телевізійних шоу, а також розвитком 

популярної музики, реклами та кіноіндустрії [129, с.121]. 
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Ці різні підходи об’єднує переконаність – відсторонення громадськості від освіти 

й недовіра до неї частково зумовлені недостатнім або неякісним висвітленням 

питань освіти в засобах масової інформації. 

Відповідно до вищезазначених теорій, вважаємо можливим побудувати 

модель впливу побічних чинників на низьке висвітлення питань освіти засобами 

масової інформації (рисунок 1). 

Рисунок 1. Модель впливу побічних чинників на висвітлення питань освіти у ЗМІ. 

Джерело: опрацювання наукових публікацій [20; 70; 86; 138; 56; 129] 

Розглядаючи питання визначення освітньої журналістики та її функцій, 

варто згадати про журналістику взаємодії або інтерактивну. Українські дослідниці 

М.Бутиріна та І.Чередник зауважують: «Українським медіа наразі вкрай бракує 

регламентації відносин з аудиторією, яка виявляє контентні ініціативи, бере 

участь у реалізації громадських проєктів із медійною складовою, застосовує 

медійні майданчики для легітимізації суспільних ініціатив» [Бутиріна, Чередник, 

163, с. 72]. 
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Освітній журналіст взаємодіє з різновіковою групою осіб, що 

репрезентують різні освітні галузі, які, своєю чергою, складаються зі своєрідної 

структури. Важливо розуміти, що однобока взаємодія «освітній журналіст – 

батьки» чи «освітній журналіст – учні» буде неповною та не дозволить глибоко 

зануритися в тематику. Для розкриття багатогранності освітньої проблеми 

необхідністю є взаємодія з різними групами в цій ієрархії (рисунок 2). 

Рисунок 2. Взаємодія у сфері освітньої журналістики. Джерело: власна 
розробка 

«Поняттєва база освітньої журналістики українськими дослідниками не 

розроблена, відчувається недостатнє її опрацювання й на міжнародному рівні» 

[68, с. 152]. 

Одночасно дослідники зауважують перетин цілей освітнього суспільства із 

демократією співучасті (participative democracy). Освітнє суспільство 

характеризується соціоцентрованим, культуроцентрованим, людиноцентрованим 

та знанняцентрованим підходами [304, с.5]. 
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«Освітнє суспільство включає види навчання у різних ситуаціях3 – на 

робочому місці, дистанційне, індивідуальне навчання, неформальні форми й 

формальне інституціоналізоване навчання. З цим пов'язано уявлення про те, що 

всі люди одночасно потенційно зацікавлені в розвитку 

„освітнього суспільства“» [95]. 

Педагог та філософ Д.Дьюї писав, що освіта «не може бути 

обмежена викладачем і функціонувати без соціального середовища» [58, 

с.270]. «Тому засоби масової інформації є однією з таких потужних сил в 

соціальному середовищі освіти. За допомогою сучасних електронних методів і 

технологій засоби масової інформації доводять, що освіта дійсно всеосяжна, а 

не обмежена чотирма стінами класної кімнати» [102, с. 174]. 

Зважаючи на викладене вище, освітнє ЗМІ (ототожнюємо з освітнім 

медіа) – такий засіб масової інформації, що спеціалізується на зборі 

інформації на теми освіти, обробці й розповсюдженні новинного та 

аналітичного контенту освітньої тематики широкого або вузького профілю, з 

використанням мультимедійних засобів виробництва контенту, має для цього 

відповідну інфраструктуру та персонал [144]. 

У Комунікаційній стратегії МОНУ зазначено низький рівень 

висвітлення питань, що стосуються сфери науки [228]. Далі у дослідженні 

ми визначаємо ключові категорії, які нині превалюють в освітньому 

просторі стосовно тематики науки, однак у процесі контент-аналізу ми 

встановили, що наукова сфера та інноваційні процеси, що в ній відбуваються, 

висвітлюються журналістами значно менше у порівнянні до тем дошкільної, 

середньої чи вищої освіти. Наука серед 6 аналізованих нами у розділі 2 

секцій (наука, дошкілля, початкова та середня освіта, вища освіта, 

професійно-технічна освіта, андропедагогіка) на п’ятому місці за 

кількістю вміщених матеріалів в аналізованих нами ЗМІ (за досліджуваний 

період). 

3 прим.авт.-різних 
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У збірнику «Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи» 

авторський колектив доходить висновку, що «недостатня зацікавленість 

вітчизняних суб’єктів господарювання в інноваціях, зумовлена браком 

структурних перетворень в економіці, негативно позначається не тільки на 

професійній освіті, а й на розвитку наукової сфери. Визначальними рисами 

наукової сфери України на сучасному етапі є, з одного боку, наявність потужного 

наукового комплексу, здатного продукувати результати високого світового рівня, 

а з другого – відсутність адекватного попиту на існуючі й потенційні 

результати досліджень і розробки українських науковців з  боку   

національної економіки» [264, с. 8], [204]. 

Ці взаємозв’язки необхідно аналізувати освітнім журналістам, оскільки 

криза наукової комунікації та фінансування науки призводить до факторів 

«відтоку мізків», старіння знань і занепаду наукового сектора різних галузей 

наук, нерозуміння суспільством суті наукових змін та ваги наукових досягнень. 

Дослідниця Л. Нікітенко з посиланням на Державну службу статистики пише: «З 

1996 по 2014 роки з України на постійне місце проживання за кордон виїхав 1781 

науковець, серед яких 1436 кандидатів і 345 докторів наук. З 2015 року облік 

науковців-емігрантів у Держслужбі статистики не ведуть» [257, с. 247], [185]. 

Наука в матеріалах освітніх журналістів має бути представлена доступно, 

з дотриманням принципів об’єктивності та балансу [30, с.39]. На 

думку американської дослідниці медіакомунікацій Ш.Данвуді, передача 

науковцям більшої ролі у створенні журналістських матеріалів про науку може 

підвищити здатність наукової культури контролювати те, що називається 

«новинами». Тому, як застерігає Ш.Данвуді, посилаючись на В.Гоепферта, 

пишучи про науку і консультуючись з науковцями, треба враховувати 

інтереси аудиторії [30, с.39], [48]. 

Освітня журналістика – це дефініція, що використовується для 

характеристики журналістських матеріалів на соціально значущі освітні теми, 

котрі щоразу частіше висвітлюються в засобах масової інформації, особливо з 
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моменту появи міжнародних порівняльних досліджень, таких як PISA 

(Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів) [100], 

координована Організацією економічного співробітництва та розвитку або 

«TIMSS» – міжнародна оцінка «якості природничо-математичної освіти учнів 4-х 

та 8-х класів» [130]. Ці міжнародні дослідження дозволяють ЗМІ дати оцінку 

освітнім процесам та рівню шкільної й вищої освіти країни у розрізі інших 

освітніх моделей та імпульсів, які освітні реформи пропонують системі освіти. 

Вміння журналістів опрацювати дані міжнародних досліджень та «подати» їх 

аудиторії дозволяє зрозуміти тренди глокальних детермінантів у сфері освіти. 

З системно-теоретичної точки зору і відповідно до визначення 

журналістики, яке дав німецький дослідник освітньої комунікації М.Рюль, 

«специфічною функцією освітньої журналістики є розробка і пропозиція 

відповідних освітніх тем для суспільної комунікації». Тому освітня журналістика 

передовсім означає роботу з інформацією і її обробку, тобто оперування даними й 

фактами про відповідні події в системах дошкільної освіти, середньої освіти, у 

шкільних організаціях та гуртках, освіті дорослих, в університетах, освітній 

політиці тощо [10]. Вагомість освітньої журналістики деякі дослідники 

порівнюють з економічною [141]. 

«Завдання освітньої журналістики полягає в скороченні, спрощенні 

й поясненні складних взаємозв'язків між національними та міжнародними 

освітніми системами та рейтингами (наприклад, PISA4, TIMSS5, PIRLS6, 

Starting Strong7, TALIS8, німецькі DESI9, LAU10 і т.д.), тобто даних і фактів 

шляхом інформування про них, тлумачення і коментування за допомогою 

журналістських форм презентації контенту» [141]. 

4 https://www.oecd.org/pisa/ 
5 https://timssandpirls.bc.edu/ 
6 https://timssandpirls.bc.edu/pirls-landing.html 
7 https://www.oecd.org/education/school/startingstrong.htm 

8 https://www.oecd.org/education/talis/ 
9 https://www.dipf.de/de/forschung/projektarchiv/deutsch-englisch-schuelerleistungen-international 
10 https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=15281 

https://www.oecd.org/pisa/
https://timssandpirls.bc.edu/
https://timssandpirls.bc.edu/pirls-landing.html
https://www.oecd.org/education/school/startingstrong.htm
https://www.oecd.org/education/talis/
https://www.dipf.de/de/forschung/projektarchiv/deutsch-englisch-schuelerleistungen-international
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=15281
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Переходячи до функцій та типології ЗМІ освітньої тематики варто 

зауважити, що є чимало різних моделей, які описують функції журналістики – це і 

«класичні» моделі Д.Мак-Квейла з його теоріями розвитку медіа та демократичної 

участі [83], підходи В.Сіберта, Т.Петерсона і В.Шрамма [122], напрацювання 

К.Крістіанса «Нормативі теорії медіа: журналістика в демократичних 

суспільствах», де виокремлюються чотири ролі журналістики: «спостережна, 

фасилітативна, радикальна та колаборативна» [16, с. 275]. 

Оскільки освітню журналістику ми розглядаємо як окрему галузь 

журналістики, ми пропонуємо, на підставі проведеного у дослідженні 

аналізу, виділити такі функції освітніх ЗМІ, що перегукуються як із 

загальними історичними (див.вище) та сучасними світовими практиками [294, 

с.198-200]; [60]; [43, с.17], так і з результатами нашого дослідження [67, с. 

155-156):

• «Інформування (повідомлення про стан речей, події і явища в освітній

сфері),

• Пізнавальна (що в доступній і образній формі відтворює факти й таким

чином розширює кругозір читача),

• Стратифікаційна (диференціація різних освітніх сфер та освітніх

акторів залежно від функцій і ролі),

• Критична (неупереджені об’єктивні коментарі щодо діяльності органів

влади у сфері освіти, наукових установ та навчальних закладів),

• Науково-інноваційна (створення уявлення про інноваційний розвиток

суспільства та науковий прогрес в Україні та за кордоном),

• Оцінно-стимулювальна (оцінка стану системи та прагнення до

прогресу),

• Руйнування міфів (становлення суспільного уявленнєвого міфу про

національну освіту і роль вчителя та розвінчування цих міфів,

взаємодіє з науково-інноваційною та оцінно-стимулювальною

функціями),
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• Розважальна (контент інформаційно-розважального характеру, що

тематично пов'язаний з темою освіти та спрямований як на окрему

групу аудиторії, так і на всю аудиторію, з метою емоційного впливу

на неї)».

Окрім того, деякі з аналізованих ЗМІ активно працюють за принципами 

контент-маркетингу з використанням різних медіаканалів, а саме «контент- 

залучення» [42, с. 220]. На сайті «Освіторії» можна знайти інтерактивні карти, 

інфографіку, тести, використовуються практики інформування взаємодії – 

«НУШ» здійснює креативну розсилку новин підписникам, «Освіторія» публікує 

статті-списки (англ. – listicle). Стаття-список як новий медійний феномен є 

жанром інформаційно-розважальної журналістики, що використовує для 

композиції номерний список, який дозволяє розділити інформацію на послідовні 

частини для її кращого сприйняття. Дослідниця А.Окрент вважає, що стаття – 

список полегшує сприйняття, диференціюючи інформацію, і дозволяє 

структурувати думку, як це робить хайку або лімерик [94, с.52-53]. Приклади 

статей-списків: «10 найкращих освітніх відео за рік від «Освіторії», «Поличка з 

Різдвом: 10 дитячих книжок до зимових свят». 

Дослідник С.Садрі з університету Алабами провів опитування серед 

міленіалів. Респондентам пропонувалося прочитати статтю в одному із форматів – 

традиційному чи у формі списку. В результаті дослідження виявилося, що 

респонденти оцінювали статтю-список як правдоподібнішу [110, с.83-98]. 

Якщо говорити   про типологію   ЗМІ, то у широкому розумінні вона 

«узагальнює найхарактерніші ознаки та особливості ЗМІ» [165]. О. Коцарев 

вважає засобами масового інформування в мережі інформаційні ресурси, «які 

виконують функцію поширення переважно журналістської інформації, тобто 

інформації про суспільно актуальні в тій чи іншій галузі події, зібраної та 

препарованої професіоналами-журналістами й/або із застосуванням професійних 

журналістських технологій» [234, с.321-322]. І.Тонкіх, на нашу думку, слушно 

зауважує: «При цьому не вказуються особливості аудиторії таких видань і 
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специфіка каналу передачі інформації, в першу чергу характер періодичності» 

[312, с.80]. Дослідниця пише, що «серед безлічі підходів усі науковці сходяться 

лише щодо однієї класифікації – поділу інтернет-ЗМІ на видання, що мають 

паперову версію і такі, у яких вона відсутня» [312, с.80]. 

Усі чотири сайти, які ми аналізуємо (https://pedpresa.ua/, https://osvita.ua/; 

https://osvitoria.media/, https://nus.org.ua/) можна визначити як «інтернет-ЗМІ». 

Вони не мають друкованої версії (функціонують в онлайн-форматі), 

періодично наповнюються актуальним інформаційно-аналітичним контентом, 

підготованим редакцією «за допомогою методів і прийомів журналістики» [179, 

с.14]. 

Українська дослідниця М.Чабаненко пропонує встановлювати 

інтернет-ЗМІ за такими характеристиками: «професійна організація 

медіаінформації, соціально значущий характер повідомлень, більша частина 

власних матеріалів, належним чином оформлені републікації, наявність 

матеріалів у класичних журналістських жанрах, партнерські зв’язки сайту з 

іншими інтернет-ЗМІ, регулярне оновлення медіаконтенту, достатній рівень 

відвідуваності». [325, с. 37-38], [179, с.14]. Усі аналізовані ЗМІ також 

представлені у соцмережах, куди здійснюють репостинг новин. 

ЗМІ, які ми досліджуємо, мають лише інтернет-версію, вони не виходять 

як періодичні видання, певним чином це зумовлено потребами ринку та 

відтоком аудиторії до «онлайну». Від початку пандемії аудиторії онлайн-

видань України зросла на 25-65%, а «інтернет-трафік у світі зріс утричі» [188], 

[317]. Український кризовий медіацентр провів опитування медіауподобань 

українських експертів та журналістів. В опитуванні взяли участь 110 осіб – 

експерти, журналісти провідних національних та регіональних видань. 

Виявилося, що 92% з опитаних для отримання новинної інформації обирають 

онлайн-видання. Аналітику з онлайн-видань отримують 94% респондентів. Далі 

йдуть «соціальні мережі (70%), друковані видання (21%), радіо та телебачення 

(13%)» [318]. Близько 71% усіх користувачів світового Інтернету – молоді люди 
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віком 15-24 роки [111, c.70].

 Скажімо, авторитетне інформаційно-аналітичне видання «Освіта 

України» (офіційне ЗМІ МОНУ) онлайнового втілення немає, що може 

свідчити про низьку залученість цього ЗМІ до сучасних технологічних процесів 

і втрату взаємодії з молодою аудиторією. Хоч це періодичне видання вміщує 

аналітичні матеріали на теми освіти, однак доступ через підписку 

«Укрпоштою» та існування тільки паперової версії чинять «Освіту України» 

вразливою перед конкурентами. «Освіта України» входить до державного 

інформаційно-виробничого підприємства – видавництва «Педагогічна преса», 

однак інформація про друковані видання на сайті «Педпреси» обмежена, 

відсутня можливість переглянути приклади. У нас час існування видання без 

онлайнової версії уявити важко. Ядром аудиторії «Освіти України» є, таким 

чином, вужча аудиторія – офіційні особи, викладачі, дирекція шкіл, що 

цільово передплачують видання. Електронна версія видання (хоча б і платна) 

може розширити аудиторію. 

Переходячи до типологізації інтернет-ЗМІ освітнього профілю, варто 

зазначити, що інтернет-ЗМІ характеризуються такими специфічними рисами, як 

«інтерактивність, оперативність, вимірність, персональний підхід, 

взаємопов'язаність, мультимедійність» [324, с.108]. Типологізувати освітні 

інтернет-ЗМІ ми пропонуємо таким чином [67, с. 156]:
• Синтетичні видання (поєднання контенту освітньої тематики та

педагогічного компонента – рубрик з навчально-дидактичними

матеріалами), на прикладі синтетичних виданьдань («Всеосвіта»,

«Освіта.ua») можна простежити реалізацію принципів синергетики:

«відкритості, нелінійності, дискретності й нерівноважності

системи» [203, с. 71].
• Тривіальні – стандартні інформаційні ресурси некомпактної

структури, позбавлені інноваційної складової, інформаційно-

аналітична складова присутня, але відсутні візуалізація та наочність

даних) [286, с.45] – «Освітня політика. Портал громадських

експертів», «Українська педагогіка», [268], [315].
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• Інноваційні – превалювання контенту інформаційного характеру, що

подається спрощено, візуалізується, будується компактна та

стабільна взаємодія з аудиторією («Освіторія», «НУШ») [270, с.690].

Дані медіамоніторингу компанії Looksmi демонструють, що «тема освіти 

висвітлюється менше за інші актуальні урядові теми», наявний «критичний 

дефіцит аналітичних матеріалів», «відсутні рекламні та комунікаційні кампанії 

МОН», «галузі профтехосвіти та науки потерпають найбільше». Кількість 

матеріалів про науку не перевищує 1% [227, с.18, 20]. За даними вищевказаного 

моніторингу, серед усіх повідомлень на теми освіти лідирують середня (31%), 

вища (26%), профтехосвіта та початкова освіта знаходять на рівні 2-3% [227, 

с.19]. 

Окрім того, ми зауважили, що на потужних сайтах освітнього спрямування 

(скажімо, «Освіта.ua») висвітлення питань, що стосуються ПТО, є значно 

слабшим у порівнянні з іншими освітніми темами (детальніше – в результатах 

контент-аналізу). На сайті «Освіта.ua», на відміну від «Педпреси», відсутній 

спеціальний розділ, що стосується ЗПТО. Можна зауважити, що на державному 

рівні не сформований привабливий образ цього рівня освіти, тож, зважаючи на 

попит на ринку спеціалістів, підготовкою котрих займаються саме навчальні 

заклади професійно-технічної освіти, необхідним є створення нового, якісного 

підходу до висвітлення проблем сфери із залучення фахівців, що можуть 

працювати з інформацією і здатні її зрозуміло подати [227, с.105]. До ЗПТО 

вступають лише 20% випускників ЗЗСО [251]. Освітня реформа передбачає 

«осучаснення змісту професійної (професійно-технічної освіти), яка повинна 

почати орієнтуватись на потреби роботодавців та економіки» [23]. Саме ця сфера 

освіти найбільше «вимагає» реформ. [189, с.6]. На сьогодні помітний брак 

експертів («мегафонів», «лідерів думок»), що «спеціалізуються з питань 

профтехосвіти» [227], [32]. 

Основна кількість публікацій на теми освіти (88%) маркуються як 

нейтральні за стилем подачі [227]. Отримати актуальну освітню інформацію 
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можна з сайту офіційних ресурсів, наприклад МОНУ, натомість для широкої 

авдиторії вибір є невеликим – «Освіта.ua» та «Педпреса», де розміщуються 

переважно інформаційні повідомлення, що стосуються новин у різних галузях 

освіти. Інтернет-проєкт МОНУ «Нова українська школа» (запущений у 2017 р.), 

сайт «Освіторії» вміщують велику кількість аналітичних матеріалів на теми 

початкової та середньої освіти. Варто відзначити «Всеосвіту» – платформу з 

новинами та розробленим комплексом дидактичних матеріалів для викладачів, а 

також додатковими матеріалами для підготовки учнів, де станом на грудень 2020 

р. зареєстровано 1 207 412 освітян. У додатку Б ми наводимо перелік новинних 

освітніх ресурсів українського інтернету, що розміщують актуальну інформацію 

на теми освіти. 

В Україні функціонують декілька аналітичних центрів, які займаються 

тематикою освіти й оприлюднюють результати досліджень, проведених власними 

експертами, наприклад «Cedos» чи державні Інститут розвитку освіти, Інститут 

професійних класифікацій [15], [210], [209]. Розробками у сфері електронної 

освіти для вчителів та учнів з використанням технологій едьютейнменту 

займається студія EdEra [31]. Часто такі центри фінансуються коштом ЄС та 

інших організацій [177]. Потенційно це джерела, які можуть використовувати 

освітні журналісти, однак варто зауважити, що дослідження діяльності таких 

аналітичних центрів не є предметом вивчення у нашому дослідженні. 

Кажучи про жанрову палітру матеріалів на освітню тематику, то вона 

представлена переважно інформаційними жанрами (замітка, репортаж та 

інтерв’ю), а також аналітичними (стаття). Жанр ми розглядаємо як «стійку форму 

або тип журналістських творів, об'єднаних схожими змістовними та формальними 

ознаками» [198], в якому порушуються «соціально важливі теми» [287], «предмет 

формотворення матеріалу і спосіб відображення теми», «спільність логіко- 

композиційних ознак» [253]. 

В освітній журналістиці, базуючись на досліджуваному контенті, ми 

виділяємо такі види журналістських жанрів: замітка («в освітній журналістиці 
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говоримо передовсім про замітку події чи явища», автор, що пише на теми освіти 

«висвітлює „суть новини“, „місце новини“, „час новини“, „учасників новини“, 

„значущість новини“, „стосунок новини до відповідної освітньої сфери“», 

наприклад – «27 % вчителів не впоралися з сертифікаційним тестом ЗНО» 

(Oсвіта.ua); «У читацькій лабораторії онлайн створюватимуть інноваційні 

освітні проєкти» (Освіторія); стаття (автор аналізує освітні «ситуації, процеси, 

явища, перш за все з точки зору закономірностей, що лежать в їх основі», а також 

перспектив, що стосуються даного явища чи процесу («Навіщо деінституалізація 

інтернатів і чому відбувається відкат реформи» (НУШ), в освітній журналістиці 

найчастіше використовуються інформаційна, загальнодослідницька та практико- 

аналітична типи статей, ЗМІ з новаторськими підходами, як-от «Освіторія», часто 

використовують статті-списки, наприклад «Десять музеїв світу, де сподобається 

дітям» (Освіторія); «Дистанційка: перезавантаження. 10 інструментів, які 

зекономлять час учителя» (Освіторія); «Сім міфів про дітей з аутизмом» 

(Освіторія); інтерв’ю («безпосередній контакт інтерв'юера (автора, освітнього 

журналіста) з респондентом (освітнім експертом, урядовцем, цікавою для сфери 

освіти особою) з обов'язковою фіксацією відповідей та подальшою публікацією 

на освітній платформі», приклад – «Дослідження PISA – це картинка, за якою не 

можна оцінити розвиток освіти в Україні – інтерв’ю з Вадимом Карандієм» 

(НУШ), «Сергій Бабак: продовжуємо драйвити освіту» (Освіта.ua); репортаж 

(передбачає «динаміку оповіді, наочність, наведення подробиць з використанням 

документальності», ґрунтується на «особистому досвіді освітнього репортера», 

має значну візуальну складову, підкріплену фото або відеоматеріалами, 

наприклад – “Мені 91 – тільки навпаки. Як Ксенія з поганим слухом навчалась у 

загальноосвітній школі» (НУШ), «Уроки із зав’язаними очима. Як працюють з 

інклюзією у 8-й школі Хмельницького» (НУШ); нарис («передбачає оперативний 

відгук на суспільно важливу подію у сфері освіти, розкриття образу цікавої особи 

(освітнього експерта, вчителя, управлінця) чи створення портрету освітнього 

явища або персони, розповідає про освітні традиції й інновації регіону, країни та 
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закордоння, спонукає до дискусії з приводу освітнього факту, явища чи персони. 

Освітні нарисовці в Україні переважно публікуються на блогових майданчиках, 

які надають освітні ЗМІ», приклади – «Є. Ніколаєв: постріл у ногу 

університетських викладачів» (Освіта.ua), «Отак і живу… потроху» (Педпреса). 

У НУШ є розділ «Погляд», «Освіта.ua» має рубрику «Блоги» [216, с. 11-13]. 

Освіта, за німецьким дослідником Н.Луманом, є «найважливішою 

функціональною системою сучасного диференційованого суспільства» і 

відповідає «за передачу знань і цінностей» [77]. Освітня журналістика функціонує 

як інтеграційна система, що виконує функцію органу моніторингу, перевірки та 

контролю, і сприяє розвитку економіки знань. Актуальні для освіти теми рідко є 

поточними подіями, а скоріше містять факти й дані, які завжди є латентно 

актуальними для суспільства в цілому і його підсистем в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі. Експертний пул потрібен освітній журналістиці 

передовсім для того, щоб змоделювати освітні прогнози та наблизити освітню 

тематику до широкого загалу, правильно інтерпретувати, оцінювати й, за 

необхідності, коментувати наявні дані й факти [77]. 

До думки Н.Лумана варто додати, що, хоч і більшість освітніх питань є 

актуальними для суспільства протягом довго часу, проте виникає потреба в 

обробці інформаційних приводів, що швидко нашаровуються в умовах 

впровадження освітніх реформ (як НУШ) чи кардинальних змін освітнього 

процесу у зв’язку з пандемією – формування порядку денного. 

Першопочатково поняття «порядку денного» можна знайти в книзі 

У.Ліппмана «Громадська думка» [242]. «У першому розділі під назвою 

„Зовнішній світ і його образ у нашій свідомості“ автор показав, що ЗМІ 

створюють образ зовнішнього світу. Він часто є спотвореним, але значення ЗМІ 

полягає в тому, що цей образ стає реальністю для людей. Реальне середовище і 

уявлення про нього – це два різних світи. Ми стверджуємо, дивлячись на них з 

боку, що світ, який поставав перед ними, часто є абсолютно протилежний світові, 

який ми собі уявляємо» [242], [149, с.3]. 
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Дослідниця Т.Абрамовських пише: «У. Ліппман став інтелектуальним 

батьком теорії, але не дав їй назви. Це зробили американські дослідники 

М.Маккомбс і Д.Шоу. Вони ввели два нових поняття – „порядок денний” 

(„agend“) – як набір сюжетів і проблем, що вважаються у суспільстві 

найважливішими на даний момент, а також „встановлення порядку денного” 

(„agendasetting“) – як процес впровадження даного набору сюжетів до свідомості 

авдиторії». М.Маккомбс і Д.Шоу довели: «Коли ЗМІ звертаються до тих чи інших 

проблем, авдиторія також починає їх сприймати як найбільш важливі. У 

свідомості читачів відбувається своєрідне „займання” („priming“) відповідної 

проблемної зони. Формується особлива медіареальність, картина світу, 

профільтрована засобами масової інформації» [82], [149]. 

Сенсаційність в освітній журналістиці не є цінністю «вищого порядку». Тут 

не діє правило «є кров – є аудиторія» («if it bleeds, it leads») [108, с. 61]. Однак, 

освітнім виданням також не чужі теми «семи орієнтирів» – «Скандали, Сенсації, 

Страх, Смерть, Секс, Сміх і Гроші» [187]. Приклади таких матеріалів стосуються 

сексуальної освіти, корупції, лайфхаків для навчальних закладів – звідки брати 

інвестиції для реалізації навчальних проєктів; а також інфотейнменту – 

матеріалів, де використовується «розважання інформуванням» [252, с.165]. 

Матеріали цих семи орієнтирів можна знайти у всіх аналізованих нами виданнях, 

іноді – декілька щотижня. 

Стосовно реклами, то кожен з аналізованих нами сайтів, як ми зауважимо у 

розділі 2 (результати контент-аналізу), використовує нативну. Прикладом таких 

матеріалів є спецпроєкт «Бери й роби», який «Освіторія» запустила у співпраці з 

«Lenovo». Йдеться про гейміфікацію навчання, інтерактивні аркуші, онлайн- 

інструменти та симуляції [269]. І хоч матеріали представлені як думки експертів 

щодо вищеназваних методів навчання, реклама брендів «Lenovo» (ноутбук 

«Lenovo ThinkBook») та «Intel» «вплетені в основний потік контенту». 

У деяких випадках в аналізованих ЗМІ з’являється джинса – відсутнє 

відповідне маркування таких матеріалів, інформація – завдяки фінансуванню якої
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організації підготовлений матеріал. «Комерційна джинса» найчастіше 

з’являється на сайті «Освіта.ua» – такі матеріали не марковані, включені до 

загальної рубрики (наприклад, «Новини навчальних закладів» або «Бакалавр») і 

редакція їх видає як звичайну новину. Однак, у процесі прочитання стає 

очевидним, що такий матеріал спрямований на «просування певного товару, 

послуги чи самої фірми з ціллю збільшення доходів компанії» [84]. Приклади 

матеріалів: «В Університеті культури відкрили Міжнародний центр 

інноваційних технологій», «Програма Creative Spark Poltava продовжена на 

2021 рік». 

Підсумовуючи, зауважимо, що питання освіти повинні стати системою 

довгострокових заходів, спрямованих на формування позитивної громадської 

думки про школу, а також підвищення освітньої обізнаності цільових 

аудиторій: батьків, педагогічної спільноти, громадськості, держави в 

особі органів управління. У формуванні освітнього «порядку денного» беруть 

участь усі актори глобального освітнього ландшафту. 

Освітній ландшафт тісно пов’язаний з цифровим суспільством і  його 

конвергенцією. Школа мислення перетворюється на технологічну 

мережу соціальної адаптації та освіти впродовж життя. Освіта гнучко 

пристосовується до швидкого розвитку комунікацій в епоху інтернет-

журналістики. В передумовах побудови комунікаційної стратегії 

Міністерства освіти й науки України зазначено: «Реалії сьогодення 

вимагають принципово нового типу управління, який ґрунтуватиметься на 

численних П: прозорості, партнерстві, пошуку перспектив, проектному 

принципі, правильних пріоритетах. Все це не може народитися без розширення 

комунікацій та зміни їхнього характеру» [249]. 

С. Терепищий з філософської точки зору вважає, що «освітній ландшафт» є 

концептом для позначення «сукупності просторових, соціально-економічних, 

політичних, культурних та антропологічних характеристик освіти, що 

змінюються в межах певного регіону у процесі збереження, передачі та 

виробництва знань» [309, с. 90]. 
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В одному з принципів Німецької фундації дітей та молоді (DKJS) йдеться 

про таке: «Ідеальний освітній ландшафт включає усі зацікавлені сторони – 

освітніх управлінців, вчителів, координаторів освітніх програм, лідерів думок у 

сфері освіти, батьків, дітей, представників освітніх асоціацій та фондів, а також 

ЗМІ» [27]. 

Освітній ландшафт сучасного світу зазнає радикальних змін щодо методів, 

змісту і простору навчання. Це стосується усіх галузей освіти – від дошкільної до 

освіти дорослих. Перед нами постає людина ХХІ сторіччя, з уміннями та 

здібностями, які вимагає новий тренд – «освіта впродовж життя» [132]. На думку 

дослідниці І.Колесникової, у світі, орієнтованому на освіту впродовж життя, 

виникає криза розуміння [225, с.10]. Г.Маклюен зазначав: «щоб бути 

по-справжньому грамотним, потрібно бути грамотним у світі медіа» [245, 

2003]. Не випадково ЮНЕСКО назвало медіаосвіту пріоритетною галуззю 

культурно- педагогічного розвитку та частиною сучасного глобального 

освітнього ландшафту [133, с.10]. 

Українська дослідниця К.Балабанова розглядає використання медіа в 

професійній діяльності викладача як «інноваційного інструменту організації 

навчально-виховного процесу». Одним з ключових факторів, на думку 

К.Балабанової, є психологічна готовність педагога до використання медіа під час 

уроків [157, с.32]. 

Серед трендів глобального освітнього ландшафту варто виділити «ключові 

життєві уміння» (у 2016 р. на форумі в Давосі названо 10 «гнучких» умінь 

майбутнього), цифрові технології у навчанні, гейміфікацію навчання, STEAM- 

освіту, тексти «нової природи», медіаосвіту [160]. 

Глобалізація освітнього простору має далекосяжні економічні та соціальні 

наслідки. Результатом цього є всесвітня мережа пов'язаних освітніх комунікацій, 

яка дозволяє зв'язати між собою освітні процеси з усього світу [134]. Швидкі 

темпи і гнучкість стають характерними рисами «глобалізованих суспільств, 

керованих знаннями та інформацією» [135]. 



61 

1.2. Розрізнення понять освітня журналістика та педагогічна журналістика 

в медіадискурсі 

В європейському журналістикознавстві часто трапляється визначення 

педагогічної журналістики, яким позначають контент, що стосується освітнього 

процесу, педагогічних інновацій та змісту освіти. Однак, педагогічна 

журналістика, на нашу думку, тяжіє до теоретизації матеріалу, не спрощує 

інформації, а навпаки – чинить її спеціалізованою та цікавою вузькому колу 

читачів-професіоналів. 

Часто авторами педагогічного контенту є вчителі, експерти освітньої 

галузі, тобто люди без журналістської освіти. Підготовка матеріалу 

журналістом передбачає цілий спектр заходів: від збору та аналізу інформації, до 

його спрощення та подачі читачам у доступній формі. Натомість автори 

педагогічних текстів часто використовують складну термінологію та адресують 

текст вузькій категорії осіб. Деякі теоретики (Т.Денисевич, Т.Сутиріна) 

ототожнюють освітню журналістику з педагогічною. Дослідники не 

наголошують на функціях, жанровій палітрі та специфіці освітньої журналістики, 

поєднуючи її з поняттям педагогічної журналістики. Ми аналізуємо 

теоретичний досвід та наводимо власні характеристики обох галузей 

журналістики [68, с.202]. 

На думку професора освітньої журналістики Севільського університету 

Ґ.Переза «освітня журналістика – це систематичне, соціально орієнтоване 

осмислення актуальної інформації в освітніх процесах, які ми називаємо 

„освітнім суспільством” або „освітою впродовж життя”» [98, с.172-183]. 

Відмінності між освітньою та педагогічною журналістикою є значно ширшими. 

Варто починати з академічного визначення термінів «освіта» та «педагогіка». 

Академічний тлумачний словник української мови дає такі визначення «освіті» – 

«сукупність знань, здобутих у процесі навчання; рівень, ступінь знань, здобутих
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у процесі навчання; освіченість (1); піднесення рівня знань; навчання/процес 

засвоєння знань (2), загальний рівень знань/система навчально-виховних 

заходів/система закладів і установ, через які здійснюються ці заходи» [151]. 

Педагогіку визначено так: «наука про виховання, освіту й навчання» [152]. 

Отже, у визначенні «педагогіки» закладений сутнісний концепт науки, 

це передовсім галузь знань, що спрямована на «розкриття наукового 

потенціалу освіти, вивчає зміст, форми і методи виховання та навчання». Тобто, 

педагогічні напрацювання швидше лежать у площині наукових розробок та 

дослідницької діяльності, тоді як освіта розкриває ієрархічну структуру 

освітніх систем та моделей, спрямована на вивчення процесів і освітніх 

потреб суспільства [59, с. 31]. 

На нашу думку, матеріали, підготовані з навчально-виховною або 

дидактичною метою, що спрямовані для використання у вузькоспеціалізованих 

виданнях, призначених для певного кола фахівців, не мають компоненти 

«журналістика» у формулі «педагогічна журналістика». Можливим виходом для 

уникнення теоретичної плутанини може стати використання терміна 

«педагогічна публіцистика», тобто створений фахівцем (викладачем, педагогом, 

вихователем) матеріал науково-популярного або наукового характеру, з 

використанням спеціалізованої лексики й технологій, що розкривають зміст 

освіти або методологію якоїсь освітньої галузі [53]. 

На думку Т.Сутиріної, педагогічна публіцистика виконує такі функції: 

інформаційну (прогнозує педагогічні проблеми), інформаційно-когнітивну 

(зосереджує увагу на нововведеннях та технологіях педагогічної сфери), 

формуючу, антиципаційну (прогнозує події, ідеї, інновації), апперцепційну 

(допомагає сприймати й засвоювати інформацію у педагогічній сфері), 

атрибутивну («наділяє об'єкти публіцистичного тексту авторськими 

характеристиками»), виховну («активно впливає на свідомість і поведінку 

читачів, формує цільові установки масової свідомості»), стимулювальну 

(«дозволяє використовувати ідеї, отримані з творів педагогічної публіцистики як
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орієнтира чи керівництва до дії»), актуалізуючу («осмислює педагогічний 

досвід» та підкреслює педагогічні досягнення), інтегрувальну (поєднує 

різногалузеві знання), діагностично-прогностичну (характеризує сучасний стан 

педагогіки та визначає перспективи її розвитку); інвертовану («впливає на 

подальший хід соціального життя») [307, с. 167-168]. 

Т.Сутиріна пише: «Сутність педагогічної публіцистики полягає у 

взаємодії понятійно-логічних і емоціонально-образних засобів викладу 

педагогічної думки, що впливають на формування громадської думки й 

педагогічної свідомості…». [307, с. 167-168]. 

Якщо ми додаємо до компонента «педагогічна» компонент 

«журналістика», це передбачатиме, що вчитель чи науковець-педагог, який 

створює педагогічний контент з навчальною метою і розміщує його на 

спеціалізованому сайті або порталі, не маючи журналістської освіти та 

базового знання про жанри, може називатися журналістом [68, с. 204]. 

Педагогіка як наука займається передовсім вивченням освітніх процесів 

на докорінному рівні. Поміж іншого, педагогіка вивчає взаємодію учня 

(студента) і викладача в дидактичній площині [154, с.16]. 

Освіта натомість передбачає менш глибинне вивчення концепцій та підходів, 

однак стосується актуальних процесів та освітніх змін у суспільному житті, 

освітнього журналіста цікавить не так методологія чи теорія, як практичне 

втілення педагогічних ідей, розвиток виховних систем на практиці, рівень не 

філософських концепцій і теоретичних базисів, а практичні ефекти реалізації 

підходів до організації діяльності освітніх систем, управлінські рішення, 

фактори регресу та прогресу, інноваційні розв’язання і передовсім – люди, 

навколо яких концентрується система освіти, які є її ядром [139]. 

«Людиноцентризм і демократизація освіти» – є одними із ключових 

характеристик реформування освітньої сфери [159, с.9]. 
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Повертаючись до теми існування в інформаційному середовищі термінів 

«освітня» та «педагогічна» журналістика, варто зауважити, що є автори, які 

активно виступають за введення терміна «педагогічна журналістика» до 

журналістикознавства. Серед них – педагогиня Т.Денисевич. Науковиця у 

навчальному посібнику «Педагогічна журналістика» вдається до передісторії 

виникнення педагогічних видань, визначає способи підготовки журналістських 

кадрів з активним впровадженням до навчального процесу курсу лекцій з історії 

педагогіки та вивчення педагогічних течій, а також практичних занять зі 

створення видань періодичного профілю, визначає функції педагогічної 

журналістики, серед яких – ментальнотвореннєва, виховна, когнітивна, освітня... 

[184]. Аналіз посібника Т.Денисевич дає усвідомлення про зосередженість 

авторки радше на педагогічних аспектах і виховному та дидактичному спектрах 

формування освітнього контенту. Зрештою, авторка захистила дисертацію у галузі 

педагогічних наук [68, с. 204]. 

З напрацюваннями Т.Денисевич певною мірою кореспондують дослідження 

Т.Сутиріної, яка розглядає феномен формування «педагогічної міфологеми», де 

зафіксовані «канони опису теперішнього порядку речей і того, що має право на 

існування, феноменологічно реальні і такі, що впливають на стан речей цінності, 

цілі, характер, зміст педагогічного процесу, поведінка індивіда в такому 

процесі» [305, с.125].   Т.Сутиріна   «схрещує»   поняття   «педагогічної   

міфологеми» та «педагогічної публіцистики» і виводить гібридне значення 

педагогічного тексту, «який визначається актуальними суспільно значущими 

педагогічними проблемами та призводить до інтенсивного розвитку педагогічної 

теорії й практики, впливає на подальший хід розвитку освіти як соціального 

інституту, насичений гуманістичними ідеями і цінностями, що формує не тільки 

громадську думку, а й педагогічну свідомість…» [305]. 

Власне, перцепція педагогічного тексту як такого, що сприяє розвиткові 

педагогічної теорії й практики має більше застосування в педагогічній науці, аніж 

в журналістикознавстві. З точки зору медійного дискурсу, варто виділити в сут-



65 

ності такої міфологеми ширші потреби авдиторії – спрощення тексту, введення 

коментарів   та   думок   учасників   освітнього   процесу,   відмова   від 

теоретизації сутнісних елементів контенту. О.Бойко та Л.Отрошенко зазначають: 

«Термін міфологема має амбівалентну природу: це і міфологічний матеріал, і 

грунт для утворення нового матеріалу:» [12, c.417]. Вважаємо доцільним 

використовувати для освітньої журналістики міфологему «освітніх змін». У той 

чи інший спосіб, ця міфологема є в культурах багатьох країн і адаптується 

до сучасних інноваційних процесів в освіті. Розвиток міфологеми освітніх змін 

залежить від апперцепції освітніх журналістів, і розкриває сутність освітніх 

реформ та інтеграції освітнього простору в міжнародний освітній ландшафт.

Задля уникнення когнітивного дисонансу, варто розділяти міфологему 

педагогіки та міфологему освітніх ЗМІ, хоча перша і є теоретичним підґрунтям 

для другої. Журналісти працюють переважно з міфологемою освітніх змін, тоді як 

науковці й викладачі з міфологемою педагогіки, хоча усі (і журналісти, і науковці, і 

викладачі) є учасниками локального і глобального освітнього процесу і 

взаємодіють з процесом освітніх змін. Проте, зауважмо, певні галузі освіти 

(наприклад, професійно-технічна освіта чи наука) висвітлюються журналістами 

слабко, у порівнянні з іншими, і знаходяться в когнітивній тіні [68, с.205]. 

На    думку    Т.Сутиріної,    «педагогічна    публіцистика»     є    прикладом 

«месіанського контенту» – можна виокремити такі види педагогічної публіцистики: 

збереження («збереження вічних цінностей гуманістичних ідей, що характеризують 

освіту в різні періоди її розвитку»), прогнозування («передбачення тих 

гуманістичних ідей, які не можуть бути втілені сьогодні, але будуть потрібні в 

майбутньому»), агітація («поширення педагогічних ідей, вплив на громадську 

думку, вплив на суспільство з метою переконання в правильності тієї чи іншої 

педагогічної або освітньої політики»), пропаганда («поглиблене знання про 

педагогічні ідеї, навчання, теорії, досвід, призначені конкретному колу осіб, 

наприклад педагогам, студентам педагогічних вишів і т.д») [306, с.116]. 
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Дослідниця Б.Хамукова зауважує, що за допомогою педагогічної преси 

створюється середовище навчання, передовсім для педагогів-практиків, що 

підвищують свою кваліфікацію, відслідковуючи цайтгайст освітніх змін [321, 

с.93]. Науковиця пише, що педагоги зосереджують увагу на спеціалізованій 

пресі, в якій йдеться про організацію навчального процесу, педагогічні практики 

й технології [322, с.94]. Це ще раз засвідчує зорієнтованість дослідників-

педагогів радше на педагогічну функцію журналістського тексту, 

знайомство з професійними розробками та наукове спілкування на 

сторінках сайтів, які Т.Денисевич називає педагогічними ЗМІ [184]. 

До цього ж висновку можна дійти, якщо ознайомитися зі структурою 

функцій педагогічної журналістики, яку запропонувала Б.Хамукова. Зокрема, на 

думку дослідниці, освітня функція полягає в тому, що педагогічна преса дозволяє 

створити середовище навчання для педагогів-практиків, а також вона корелює з 

дослідженням проблем галузі, встановлює освітні потреби, визначає 

співзалежності розвитку освіти й суспільства [321, с. 94]. Серед нових функцій 

Б.Хамукова виділяє когнітивну, що «обумовлена необхідністю залучення уваги до 

педагогічних новацій, ідей і технологій». [321, с. 95]. Цю функцію науковиця 

асимілює з діагностично-прогностичною, що передбачає інновації у сфері освіти 

[321, с. 95]. 

Дослідниця педагогічної преси Л.Кулішенко розділяє таку пресу, зокрема, за 

тематикою («загальнотеоретична, вузькогалузева»); за системним принципом 

(«дошкільна, початкова, середня, професійно-технічна, вища»); за призначенням 

(«для вихованців, педагогічного колективу, бібліотекарів тощо»); «за 

характером інформації (інформаційно-методична, науково-інформаційна, 

науково-методична, науково-практична, науково-теоретична, науково- 

публіцистична, науково-популярна, освітньо-популярна, суспільно-освітянська)» 

та за періодичністю. Серед авторів досліджуваної в дисертації Л.Кулішенко 

педагогічної преси – вчителі, методисти, наукові співробітники (кандидати, 

доктори наук, переважно педагогічних) [233, с.12,15]. 
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Є.Хриков зауважує: «педагогічну пресу можна розглядати як складову 

педагогічної науки або як складову такого соціального інституту як преса» [322, 

с.61]. Серед функцій педагогічної преси Є.Хриков називає «пояснювальну, 

узагальнюючу, нормативну, перетворювальну, культуростворюючу, підтримуючу, 

накопичувальну, інформаційно-комунікативну». [322, с.62]. Якщо розглядати 

педагогічну пресу як частину інституту преси, то Є.Хриков з посиланням на 

І.Ткачова вказує, що «…педагогічна преса бере участь у реалізації функцій, 

характерних для преси взагалі: інформаційної, маніпулятивної, 

пропагандистської, регулятивної, загальнокультурної, комунікативної, 

нормативної, мотиваційної, дослідницької» [322, с.61-71], [323, с.2-7], [311, с.248- 

251]. 

Н.Герасимчук досліджує педагогічні видання України. Дослідниця ділить 

педагогічні журнали за змістовим наповненням на офіційні, загальнопедагогічні 

та предметно-педагогічні. За призначенням поділяє їх на науково-методичні та 

науково-практичні [172, с.58]. Т.Денисевич називає серед головних місій 

педагогічних видань – соціокультурну [184] . 

Дослідниця О.Волик зауважує, що педагогічна журналістика «відбирає 

опубліковані матеріали для застосування в освітньому процесі», тобто з 

навчально-виховною метою [168, с. 190]. Утотожнення педагогічної та освітньої 

сфер, на нашу думку, не є правильним підходом, оскільки, вдаючись до 

визначень, які ми наводили вище, використовуючи тлумачний словник, 

педагогічна сфера має ширший функціональний діапазон та виконує радше 

функції вивчення, стратегії й планування, а освітня сфера – впровадження та 

управління. 

В.Розгон дає, на нашу думку, занадто по-науковому авантюрне і вузьке 

визначення «педагогічної журналістики» як «специфічної сфери діяльності, що 

відображує два важливих соціокультурних феномени – педагогіку і 

журналістику». [291, с.268] По-перше, і журналістика, і педагогіка є доволі 

багатокомпонентними науками, по-друге, не зовсім зрозуміло, що таке «спе-
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цифічна сфера», а по-третє – визначення не проливає світла на функціонально-

пояснювальний компонент такого типу журналістики. 

Дослідниця       Л.Пузирьова        зазначає,        що        педагогічна        преса 

«передбачає теоретичне осмислення проблем педагогіки й накопиченого 

педагогічного досвіду, спадщини теоретиків, здійснює пошук розв'язання 

принципових проблем освіти та забезпечує максимально можливу участь в 

обговоренні теоретичних і практичних проблем школи вчителів-практиків». [282, 

с.50] 

Отже, доцільніше говорити про педагогічну публіцистику в рамках 

освітньої журналістики. По-перше, це дасть змогу врегулювати підходи до 

визначення понять, а по-друге – уникнути квазіжанрових трансформацій, що 

можуть негативно вплинути на традиційні журналістські підходи та жанрову 

структуру. 

А.Булигін у праці «Педагогічна журналістика: теоретичний аналіз 

поняття» пише: «Основне призначення педагогічної преси – підвищення 

педагогічної та інформаційної культури вчителів, стимулювання зростання 

їх інтересу до педагогічної теорії й практики, до питань розвитку 

національної освіти та активної участі в реформаційних процесах» [162]. 

Знову ж таки, на думку А.Булигіна педагогічна журналістика спрямована на 

проблеми, теорії та практики [282, с. 50]. Така затеоретизованість і низька 

спрямованість на практичні підходи дозволяє зробити висновки про 

педагогічну журналістику як сферу наукової журналістики, до якої дослідники 

включають також медичну та екологічну [224, с.257], [125] . 

У 2011 році науковий журналіст М. Джонсон і його колеги з журналу 

«Milwaukee Journal Sentinel» отримали Пулітцерівську премію за серію про 4- 

річного хлопчика із загадковим й небезпечним для життя кишковим 

захворюванням. Журналісти розповіли про те, як лікарі виступали за 

секвенування екзому хлопчика з метою поставити йому діагноз, і як результати 

показали раніше невідому, виняткову генетичну мутацію. З яким формулюванням 
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журналісти отримали Пулітцера? За пояснення! Наукові журналісти регулярно 

роблять саме це: вони точно і чітко пояснюють речі про науку в переконливій для 

широкої публіки формі [81, с. 1140]. 

Р. Гениг, колишній президент Національної асоціації письменників науки 

(NASW), говорить, що не кожне наукове дослідження є остаточним, насправді, 

жодне дослідження не є остаточним, а іноді одне дослідження суперечить 

попередньому. Так працює наука. Р. Гениг додає: «Але коли відбувається щось на 

зразок „туди-сюди”, громадськість розводить руками й каже, що наука нічого 

не знає». 

М.Спектер, науковий автор газети «The New Yorker» прокоментував 

звинувачення на адресу журналістів у слабкому висвітленні наукової галузі: «Це 

країна, де половина людей не вірить в еволюцію. Немає значення, наскільки 

хороша наука, якщо люди ... не вірять, не приймають, не думають, що це 

важливо». [81, с.1140]. 

Журналістка О.Горчинська у матеріалі для «Детектора медіа» пише про 

наукову журналістику, посилаючись на опитування у фейсбук-групі «Незалежна 

медіа-профспільнота», що «…в Україні це скоріше можна назвати терміном 

популяризаторство науки. Проте аж ніяк не науковою журналістикою» [176]. 

В.Гаташ у матеріалі «Наукова журналістика: швидше немає, ніж є» (про 

майстер-клас з наукової комунікації) пише: «У вітчизняної наукової журналістики 

приблизно така ж сама доля, як і ЖКГ. Начебто всі розуміють, що сформована за 

радянських часів система не відповідає реальності, але одні не хочуть, інші не 

можуть, а треті не знають, що треба зробити для поновлення її нормального 

функціонування…» [171]. В.Гаташ робить висновок: «Основна причина, з якої 

журналісти не хочуть писати про науку, — це відсутність відповідного ринку 

праці…»[171]. 

Питання належності педагогічної журналістики до галузі наукової, а також 

власне наукову журналістику як галузь журналістики ми у нашому дослідженні 

широко не розглядаємо. 
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Науковиця Л.Світич, порівнюючи роботу журналіста та педагога, зазначає: 

«І той, й інший здійснюють виховні й навчальні функції, але у педагога – це 

головні завдання, а у журналіста вони часто приховані…Педагог дає знання і 

виховує своїх підопічних у безпосередньому контакті. Журналіст зазвичай 

спілкується зі своєю аудиторією опосередковано. Учитель дає систематичні 

знання, журналіст – мозаїчні, часом випадкові, що відповідають моментові. Але 

потрібно мати на увазі – існують спеціальні педагогічні газети й журнали, 

навчальні передачі на телебаченні та радіо, де навчальна функція є головною, а не 

побічною» [296, с. 36]. 

М.Навальна та О.Ісайкіна застерігають, що використання журналістами 

педагогічних прийомів може перетворитися на менторську журналістику [254, 

с.72-73]. 

Матеріали педагогів часто переобтяжені фактами та емпіричними оцінками, 

що потребують спрощення для широкої авдиторії. Візьмімо, наприклад, матеріал 

«Вплив жартів у мережі на психологічне здоров'я школяра», розміщений на сайті 

«Освіта.ua». По-перше, заголовок не є фактологічним, ані гостроцікавим (у тексті 

є інформація про те, що учні, які піддавалися булінгові, вдвічі частіше думають 

про самогубство – ця інформація у заголовку могла б підвищити клікабельність та 

репрезентативність тексту), такий заголовок швидше підходить під критерії 

заголовку-кліше і тяжіє до науковості. Слова «вплив…на…психологічне…» 

переобтяжують нас надмірною «сухістю» і зменшують інтерес до прочитання 

матеріалу, який, якщо його переглянути, є доволі цікавим і містить статистику, 

що наштовхує на роздуми. Це – типова робота викладача-дослідника, який має 

напрацювання у галузі й цікавиться тематикою. Але, починаючи від заголовка й 

далі, враховуючи структуру тексту, матеріал потребує залучення саме 

журналіста – він зможе продуктивно зменшити обсяг «зайвого матеріалу», 

побудувати ключові тези та сформувати привабливий заголовок. А також, 

використовуючи мультимедійні інструменти, створити інфографіку й 

підвищити клікабельність такого контенту [266].
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Т. Денисевич пише: «Зауважимо, що нині дослідники вивчають технології 

професійної підготовки журналіста для роботи в освітній пресі, досліджують 

педагогічну журналістику або й взагалі розглядають медіапродукти з педагогічної 

точки зору» [184]. Українська дослідниця Г.Онкович пише про «педагогічну 

теорію медіаосвіти». На думку дослідниці, «майбутні розробники цієї теорії, 

звичайно ж, звернуть увагу на професійні знання з педагогічної журналістики, 

котрі реалізуються в процесі реальної практичної діяльності журналіста» [260, 

с.325]. 

Погоджуємося з дослідницею Н.Бондаренко, яка типологізує матеріали в 

педагогічній періодиці в межах таких тематик: «теорія і практика виховання, 

теорія навчання, методика викладання предметів, стан освітніх і виховних 

установ, становище педагогів (вчителів і вихователів), педагогічна література, 

історія педагогіки, видатні педагоги, економічний стан освітньої системи, 

регулювання діяльності педагогів, взаємодія школи і суспільства…»[161]. Тобто, 

все це тяжіє до поняття радше педагогічної публіцистики, ніж журналістики. Як 

пише Л.Качалова «педагогічний підхід у журналістиці реалізує дослідницький 

підхід до аналізу освітньої практики» [217, с.56]. 

Автори контенту, який ми визначаємо як педагогічну публіцистику, зазвичай 

мають педагогічну освіту, працюють в навчальному закладі або науковій установі, 

органах виконавчої влади, серед їхніх стильових особливостей переважає 

науковий стиль мовлення, іноді – науково-популярний, рідко – художній (якщо це 

розробки занять з дітьми), буває офіційно-діловий, за жанровими особливостями 

це переважно наукова стаття або лекція з використанням спеціалізованої лексики, 

посиланням на першоджерела, іноді – епістолярій чи художній стиль, інструменти 

для створення матеріалу – переважно текстові, іноді з використанням 

ілюстративного контенту, платформа для розміщення матеріалу – спеціалізовані 

видання та портали або майданчики для педагогічної творчості на сайтах ЗМІ 

освітньої тематики, збір матеріалу – досвід, педагогічні напрацювання, 

імплементація ідей на підставі наукового інтересу в різних формах, вивчення 



72 

форм педагогічного контролю, а також організації освітнього процесу – у формі 

уроку, гри, колоквіуму…; очікуваний результат публікації – застосування у 

навчально-виховному процесі, обмін досвідом, підвищення кваліфікації й 

здобуття нових вмінь, професійний відгук. 

Щодо авторів контенту, який ми визначаємо як освітню журналістику, то 

освіта авторів таких матеріалів переважно журналістська, місце роботи – 

редакція або фриланс, стиль – публіцистичний, жанрова палітра широко 

представлена – замітки, статті, репортажі, інтерв’ю, класичні традиційні жанри з 

деякими відмінностями (далі у тексті дисертації ми їх вказуємо), інструменти 

для створення матеріалів – широкий спектр мультимедійних інструментів, 

платформа для розміщення матеріалу – видання освітнього профілю, 

спеціалізовані або широкопрофільні ЗМІ та медіамайданчики, сторінки у 

соцмережах, іноді – блоги; збір матеріалу – опрацювання інформації, аналіз, 

спілкування з експертами, оформлення аналітичного матеріалу; іноді – 

пресконференції або брифінги; матеріали на базі   досвіду – виїзду до навчальних 

закладів чи спілкування з батьками, учнями, викладачами; очікуваний результат 

публікації – інформування авдиторії, суспільний відгук.

Слушну думку висловлює В.Лейкин: «лише освітнього контенту в ЗМІ мало, 

необхідне висвітлення власне теми освіти» [239, с. 571]. На думку дослідника, 

«важливість висвітлення теми освіти може перевищити важливість власне 

контенту освітнього характеру». В.Лейкин пише, що від рівня висвітлення 

журналістами тематики освіти залежить її розвиток, та додає: «Сьогодні, однак, 

освітню сферу, переважно висвітлюють люди „підковані“ у цій справі. Авторами 

статей, творцями радіо- або телепрограм освітньої спрямованості виступають 

журналісти, котрі розуміються на педагогічній тематиці, а часто і самі педагоги є 

засновниками освітніх ЗМІ». 

В Україні є наочне підтвердження такій тезі – заслужений працівник освіти 

України, громадська діячка і підприємиця Зоя Литвин, що є фундаторкою 

Новопечерської школи, також є головою громадської спілки «Освіторія», до якої 

входить однойменний ресурс з освітнім контентом. Окрім того, Зоя Литвин є
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засновницею національної премії для вчителів-новаторів «Global Teacher Prize 

Ukraine»[46]. Зоя Литвин здобула освіту за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом», тобто освітній управлінець володіє новинно-

аналітичним сайтом освітньої тематики. Така комбінація, як бачимо, доволі 

успішна, оскільки аналізоване у нашому дослідженні ЗМІ «Освіторія» – одне з 

найінноваційніших в інтернет-просторі серед освітніх ЗМІ України. 

А.Булигін зауважує, що висвітлюючи й обговорюючи проблеми системи 

освіти, автори статей – педагоги, політичні та культурні діячі «виступають в 

ролі своєрідних громадських експертів, формуючи певне ставлення читачів до 

даних проблем» [162]. 

В.Лейкин наголошує, що засобів масової інформації, які спеціалізуються 

на темах освіти, обмаль. Дослідник вважає, що деякі ЗМІ привласнюють 

освітню функцію, але ставлять її не на перше місце. Дослідник коментує: 

«Такі засоби масової інформації постачають суспільству освітній контент, коли 

цей контент є, або коли у ЗМІ є для нього час і місце». Також В.Лейкин 

говорить про те, що низька кількість публікацій на освітню тематику свідчить 

про слабкий контакт журналістів з педагогічною спільнотою [239, с.573], [230, 

с.62-69]. 

В контексті педагогічної варто згадати й про дитячу та підліткову 

журналістику. Деякі навчальні заклади, що готують журналістів (наприклад, у 

США та Росії), розробили програми підготовки журналістів, які спеціалізуються 

на контенті для дітей і підлітків. Такі програми мають інтегративний характер (з 

одного боку готують для роботи з контентом для дітей та підлітків у 

широкоспеціалізованих ЗМІ або в дитячих журналах, газетах, телерадіостудіях), 

з іншого боку – випускники таких програм можуть працювати педагогами в 

школах або вести заняття у центрах дитячої творчості, тобто програма передбачає 

викладання дисциплін журналістикознавчих та педагогічних. 

Близькими до наших ідей є думки дослідниць В.Славіної та Н.Назарової, які 

у дослідженні «Освітня журналістика: проблеми та перспективи» зауважують, що 
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освітня журналістика – місткіше поняття, ніж педагогічна, відображує реалії 

сучасного етапу розвитку суспільства [300, с.16]. Авторки пишуть: «освітня 

журналістика не тільки включає різноманіття „педагогічної“ тематики, але й 

орієнтована на функції журналістики в цілому, як поліфункціональної системи» 

[300, с.16], [281]. Напрацювання В.Славіної та Н.Назарової показують, що 

раціональніше використовувати термін освітня журналістика, який включає 

«наукові, педагогічні, молодіжні, інформаційно-рекламні видання, а також 

корпоративні видання освітніх установ» [300, с. 14]. 

Дослідниця Л.Світич, описуючи особливості журналістської професії, 

проводить паралелі з іншими професіями, такими як письменник, педагог, учений 

[295]. В.Кіхтан пише: «на сучасному етапі радикальних перетворень в 

інформаційній сфері освітній контент сприяє також реалізації ідеї безперервної 

освіти протягом всього життя. Однак, до теперішнього часу відсутнє детальне 

вивчення і теоретичне осмислення ролі засобів масової інформації, і особливо 

інтернет-медій в сучасному освітньому процесі. Належним чином не досліджений 

і освітній контент, який проходить зараз через істотні зміни і трансформується в 

медійному середовищі» [221]. 

Отже, у нашому дослідженні ми дослідили різницю між дефініціями 

освітня журналістика та педагогічна журналістика. Педагогічна журналістика, 

на нашу думку, тяжіє до теоретизації матеріалу, не спрощує інформації, а 

навпаки – чинить її спеціалізованою та цікавою вузькому колу читачів-

професіоналів. Авторами таких матеріалів виступають вчителі, експерти 

освітньої галузі, тобто люди переважно без журналістської освіти. Тому 

раціонально, на нашу думку, називати контент, підготований спеціалістами 

для спеціалізованої аудиторії на теми виховання і навчання, педагогічною 

публіцистикою. Для того, щоб пересічний читач також міг отримати з них 

користь в сенсі освіти, наукова мова часто потребує спрощення. 

Освітня журналістика покликана сприяти кращому розумінню наукових 

відкриттів, спрощуючи інформацію про нові тенденції, а також класифікуючи її в 
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соціальному і політичному плані. Тому освітня журналістика передовсім означає 

роботу з інформацією і її обробку, тобто оперування даними та фактами про 

відповідні події в системах дошкільної освіти, середньої освіти, у шкільних 

організаціях та гуртках, освіті дорослих, в університетах, освітній політиці тощо. 

1.3. Інформаційні приводи для освітнього журналіста. Роль ЗМІ в моделі 

освітнього торнадо 

Освітній інформаційний привід – початкова подія або явище, що лежить в 

основі створення матеріалу для освітнього журналіста [212]. Таким приводом 

може бути, наприклад, виступ міністра, побиття дівчинки у школі 

однокласницями, нововведення до правил вступу до навчальних закладів або 

зміни у проведенні ЗНО…Будь-яка резонансна подія або зміна виступає приводом 

для аналізу такої освітньої інформації, актуалізації та порівняння здобутого 

раніше досвіду схожих освітніх змін, та подальшого створення контенту на 

освітню тематику. 

В. Кіхтан пише: «Освітня функція медіа зводиться не лише до інформування 

суспільства про подію чи явище, а й до аналізу такої події чи явища, визначення 

перспектив і можливих наслідків» [222]. Таким чином освітній журналіст 

прогнозує розвиток освітньої сфери, визначає ризикогенність освітніх реформ. В 

умовах кліпового мислення та розвитку технологій журналіст виконує особливу 

роль – інформація має бути простою, наочною (з використанням мультимедійних 

інструментів) і водночас з дотриманням балансу думок, архітектоніки матеріалу 

і жанрової специфіки. На рисунку 3 зображеноможливі інформаційні приводи 

для освітнього журналіста. 
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Рисунок 3. Інформаційні приводи для освітнього журналіста. 
Джерело:власне опрацювання.  

Освіта концентрується навколо людей – вчителів/викладачів, учнів/

студентів, батьків…, які є ядром освіти й перебувають у центрі торнадо освітніх 

змін. Освітня журналістика досліджує, як на них діють освітні перетворення та 

які взаємодії виникають між реципієнтами. Торнадо як атмосферне явище – 

непередбачуваний стрімкий вихор, що триває зазвичай недовго, але може 

призвести до значних руйнувань і втрат. Структура торнадо достатньо складна 

[164]. 

Ідея впровадження цифрового або медіа цунамі до сучасного 

журналістського комунікаційного поля згадується в дослідженнях 

закордонних науковців C.Еванс; М.Коівули, М.Віллі та А.Сівунена [36, 

с.280-298], [71]. Цунамі як суспільно-політичну зміну на шляху до 

впровадження реформ розглядає Д.Гантер [63]. Для побудови правильної 

моделі з кліматичної точки зору ми використовуємо напрацювання 

А.Гайроли, Г.Бітсумляк; М.Рефан і Г.Гангана; графічні дані «Encyclopedia 

Britannica» [41], [105], [34]. 
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Освітні реформи схожі на торнадо – непередбачувані, їхню тривалість та 

вплив визначити складно, як і форму та швидкість. На жаль, практика 

суспільних змін показує, що зазвичай виникає кілька торнадо одне за 

одним, а люди, які потрапляють в бурю, попереднього досвіду не беруть 

до уваги, тому доводиться відбудовувати інфраструктуру заново. 

Завдання освітнього журналіста – спрогнозувати розміри «торнадо» та 

попередити суспільство про можливі наслідки. Системна боротьба за освітні 

зміни, стратегія якої змінюється залежно від ротації керівної еліти, змушує 

журналістів аналізувати можливі тенденції та бути готовими до потужних 

освітніх змін. 

Поверхнева структура освітнього торнадо проста, око освітньої реформи – 

центрове явище (наприклад, НУШ), вихор – швидкісні зміни, в яких перебувають 

освітні актори, що потрапили до торнадо, у тому числі й журналісти, смуга 

дощу – зона, в якій перебувають суміжні до реформи суспільні сфери, а також 

педагогіка, що «всмоктує» інформацію щодо реформи. 

Журналісти можуть керувати швидкістю вихру, однак не його утворенням. 

На рисунку 4 графічно зображена модель освітнього торнадо. На рисунку 5 – 

детальніша модель функціонування освітньої реформи, що графічно описана у 

вигляді торнадо. Варто зауважити, що у реформи завжди є зовнішні та 

внутрішні чинники, як-от вплив атмосферних мас (необхідність реформи у 

зв’язку з ринковими змінами та науково-технічним прогресом) і внутрішні 

(вплив реформи на покоління). 

Глибинна структура освітнього торнадо передбачає формування торнадо, 

його взаємодію з іншими циклонами та розсіювання. Роль холодних низхідних 

мас виконують зовнішні чинники (економічні, соціальні, політичні), 

зіштовхуючи холодні маси з теплими висхідними, роль яких відіграють 

актори освітнього ринку, найбільш зацікавлені в реалізації реформи. Така 

взаємодія часто призводить до утворення циклону – енергія освітніх ресурсів 

витрачається на збільшення об'ємів висхідних потоків та прискорення процесу  
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конденсації реформи. Вершина освітнього торнадо – це чинники, які мають 

найбільший вплив на розвиток ситуації – рішення органів влади, антикризова 

комунікація. Ковальня – підґрунтя для таких рішень – комунікація, експертні 

думки та конструктивна критика. Роль купчасто-дощових хмар виконують ЗМІ 

освітньої тематики. Вони утворюються з висхідних потоків й пов'язані з 

нестабільністю атмосферного циклону. Ці хмари викликає інверсія суспільної 

температури, підвищення градусу напруги (рисунки 4-5).

Рисунок 4. Поверхнева схема «освітнього торнадо». Власна розробка. На 

підставі вивчення теоретичних джерел [36]; [71] 
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Рисунок 5. Схема взаємозв’язку та глибинна структура освітнього 

торнадо. Джерело: Базова кліматична структура: [34] 

(https://www.britannica.com/science/thunderstorm). Структура модифікована 

для авторських потреб. Модифікація виконана автором дослідження в 

програмі Adobe Photoshop 2021. 

Масштаби освітнього торнадо залежать від розмірів купчасто-дощових 

хмар. Іноді освітнє торнадо приєднується до інших, утворюючи циклон або 

шторм, якщо в суспільстві відбуваються суміжні реформи й вони мають 

спільні координати або точки перетину. Розсіювання торнадо відбувається 

внаслідок дисипації – розпорошування енергії. Як правило, освітнє торнадо 

викликає охолодження суспільної думки. Що цікаво, атмосферні циклони 

формуються переважно наприкінці літа [1, c. 1692-1693], як і освітні торнадо, 

що пов’язано зі вступною кампанією, початком навчання, активізацію суспільних 

настроїв. 
Наводимо приклад освітнього торнадо. 

Назва: «мовна» стаття (7) закону «Про освіту» 

Теза: «Загалом мовами меншин навчається 400 тисяч учнів, що становить 

майже 10% усіх українських школярів» [310]. 

Формування: ущемлення прав нацменшин. 

Приєднання: торнадо етносів (Угорщина, Румунія, Болгарія, Польща), 

торнадо міфу «братский народ». 

Реакція ЗМІ: «Динаміка висвітлення збільшилася на 22%». МОНУ зазначає: 

«Мовне питання набрало найбільшу частку розголосу за 6 місяців (17 

вересня – 18 лютого) і викликало велику частину негативних коментарів». 

«9 з 10 повідомлень 2018 року пов'язані з Угорщиною». 

[228, с. 52-53]. 

Взаємодія: Конституційний суд, Венеційська комісія. 

Рівень руйнувань: Міністерство освіти – середній, Адміністрація 

Президента – середній. 

http://www.britannica.com/science/thunderstorm)
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Розсіювання: Дорожня карта імплементації, «в результаті, з Польщею було 

підписано декларацію щодо логіки імплементації статті 7. Болгарія вирішила 

долучитися до роботи над підручниками, програмами та підготовкою вчителів для 

шкіл, де вивчають болгарську. І навіть представники Угорщини, яка налаштована 

найбільш категорично й кричала про „ніж у спину“, домовилися спільно з 

українськими освітянами напрацювати документи стосовно імплементації статті» 

[31]. 

Роль ЗМІ: ключова, провал урядової комунікації, медіаатаки закордонних 

ЗМІ, брак професійного аналізу й моделювання освітньої проблеми в українських 

ЗМІ, переважно функція інформування та «роздування» скандалу, прагнення 

сенсаційності. 

Отже, в будь-яке торнадо, що пов’язане з реформами, завжди входять ЗМІ. І 

чи будуть вони причетні до його розсіювання, чи посилення – залежить від 

конкретних медіа (редакційної політики й журналістських компетентностей). 

Загалом, цю модель ми вважаємо такою, що заслуговує на увагу у подальших 

журналістикознавчих дослідженнях. 

Мовне питання стало одним з розділів Комунікаційної стратегії МОНУ 

2019-2021. У документі зазначено, що всі заходи, спрямовані на 

покращення комунікації щодо цього питання між стейкхолдерами, базувалися 

на Дорожній карті МОНУ, що охоплює період від 2017 до 2023 років, і 

включає активне залучення громади до обговорення освітніх змін. Серед 

рекламних матеріалів, які МОНУ розробило для комунікації мовного 

питання – буклети та сіті-лайти, розміщені переважно у Чернівецькій та 

Закарпатській областях. Були PR-заходи за участю міністра (17 ефірів), Go 

Camp (спільний літній табір угорських та українських дітей зі шкіл 

Берегівського району). Однак, взаємодії з національними та закордонними 

ЗМІ було недостатньо (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Динаміка висвітлення мовного питання у ЗМІ України за 2017- 

2018 роки. Джерело: [228]. 

Як зазначає МОНУ: «Більшість позитивних тем було сформовано завдяки 

співпраці з іншими країнами (Польща, Болгарія, Латвія)», але висока негативна 

тональність публікацій спричинила утворення торнадо етносів (рисунок 7). 

Рисунок 7. Тональність найрейтинговіших повідомлень у ЗМІ щодо мовного 

питання. Джерело: [228]. 

Ключовими спікерами щодо теми були П.Порошенко, Л.Гриневич, 

П.Клімкін, однак «масова комунікація з батьками не була реалізована, що 

вплинуло на розуміння реформи» [228]. Недостатньою була комунікація із 

закордонними ЗМІ. Відчутним був провал належної взаємодії з батьками, 

навчальними закладами, закордонними колегами. Можливо, варто було провести 
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спільні пресконференції, запросити посадовців декількох країн (України, 

Угорщини, Румунії, Польщі, Болгарії), розтлумачити суть реформи, право 

України на внутрішню політику щодо мовного питання, провести ґрунтовну 

освітню дискусію та політичні перемовини. 

Висновки до першого розділу 

1. Вивчено теоретико-методологічні підходи до вивчення поняття освітньої

журналістики та контенту освітньої тематики на базі праць українських і

світових дослідників Р.Даве, О.Маркозової, О.Коновця, Н.Дризицької,

К.Шаар, Дж.Вібі, М.Шаш, Е.Бондаренко, І.Жилавської, Н.Комарової,

А.Сухарєвої, Д.Опфер, Д.Андерсона, Е.Хааса, К.Кіллена, М.Мозес,

М.Бутиріної, І.Чередник, П.Олівера, Д.Гансена (домінанти освітнього

медіапростору, освітня журналістика в сучасному науковому розумінні),

а також С.Здіорука, М.Карпенка, І.Богачевської, С.Зубченка, В.Лозового,

А.Іщенка (освіта в інноваційному розвитку), Л.Нікітенко, В.Гоепферта,

Ш.Данвуді (наукова журналістика), М.Рюля, Б.Бльобаума, К.Вайснера,

М.Пехерсторфера, О.Савінової, Х.Гішера, М.Гарсії, Х.Гальєго (функції

та завдання освітньої журналістики), О.Коцарєва, І.Тонкіх (інтернет-

журналістика), М.Раренко, І.Гусейнової, О.Косиченко, Є.Осиповської,

Т.Абрамовських (жанрова палітра, інноваційні техніки залучення

авдиторії ЗМІ); К.Альберт та М.Росса (сенсаційність у журналістиці);

Ґ.Переза, Е. Ґрін, Т.Сутиріної, І.Андрощук, П.Катеринича, Т.Денисевич,

Б.Хамукової, О.Волик, Л.Пузирьової, А.Булигіна, Х.Сміт, Б.Макгрейв,

С.Метьюсон, Л.Світич, Н.Бондаренко, Л.Качалової, В.Лейкіна,

А.Булигіна, Н.Герасимчук, В.Славіної, Н.Назарової, Л.Кулішенко,

Є.Хрикова (розрізнення понять педагогічна та освітня журналістика);

В.Кіхтан, М.Коівулли, В.Мікко, А.Сівунен, Гайроли й Бітсумляк

(«освітнє торнадо») та інших.



83 

2. Встановлено зміст поняття освітньої журналістики як роботи зі збору,

підготовки, обробки та публікації інформації освітньої тематики, тобто

оперування даними та фактами про відповідні події в системах

дошкільної освіти, середньої освіти, у шкільних організаціях та гуртках,

освіті дорослих, в університетах, освітній політиці тощо.

3. Встановлено, що завдання освітньої журналістики полягає в скороченні,

спрощенні й поясненні складних взаємозв'язків в системах освітніх

координат (влада – навчальні заклади – батьки – діти).

4. Встановлено, що існує поєднання понять освітньої та педагогічної

журналістики, розмежовано поняття освітньої та педагогічної

журналістики, запропоновано послуговуватися визначенням педагогічної

публіцистики.

5. Створено показову модель освітнього торнадо.

6. Типологізовано ЗМІ освітньої тематики (синтетичні, тривіальні,

інноваційні), визначено  функції цих ЗМІ (інформування, пізнавальна,

стратифікаційна, критична, науково-інноваційна, оцінно-стимулювальна

руйнування міфів, розважальна).
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РОЗДІЛ ІІ. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗМІ («ОСВІТА.UA», 

«ПЕДПРЕСА», «ОСВІТОРІЯ», «НУШ») 

2.1. Включення до аналізу категорії ключових понять та актуальних 

питань галузі освіти 

Наше дослідження спрямоване на глибше висвітлення тематики освітньої 

журналістики як інструмента формування довіри, розуміння та підтримки 

громадян і суспільства у висвітленні журналістами проблематики освітньої 

сфери, а також встановлення ключових понять і проблемних категорій галузей 

освіти, що важливі для створення журналістського контенту на усіх рівнях – 

від дошкільної освіти до освіти дорослих. З метою виокремити ключові 

категорії для кожного рівня освіти, до яких звернена увага суспільства, ми 

в рамках контент-аналізу (далі в розділі) здійснили дослідження 

наповнюваності обраних ЗМІ контентом, що тематично репрезентує різні галузі 

освіти – назвемо його комплексом ключових понять та актуальних питань 

галузей освіти (далі – КПтАП). До розробки КПтАП ми залучили експертів – 

журналістів та редакторів, що працюють з контентом освітньої тематики. 

Це – Катерина Кисельова (журналіст «Освіторії»), Марія Марковська (автор 

статей на теми освіти в «НУШ», «Українській правді.Життя», співпрацює з 

«UNICEF Ukraine»), Світлана Галата («Сучасна освіта України»), Володимир 

Алєксєєв (журналіст «Всеосвіти», лідер   Асоціації молодих освітян   України, 

фундатор міжнародного проєкту «Уперше», автор розвиваючих книг та 

енциклопедій для дітей), Олена Юрченко (журналістка порталу «Освіторія»), 

Андрій Панченко (автор навчальних посібників для підготовки до ЗНО, 

креативний директор сайту «Освіта. ua», колишній начальник відділу змісту 

суспільно-гуманітарних предметів УЦОЯО), Оксана Онищенко, редакторка 

відділу освіти та науки «Dt.ua» («Дзеркало тижня»). 



85 

Кожному з експертів було запропоновано визначити п'ять найактуальніших, 

на їх думку, категорій, що заслуговують висвітлення  у ЗМІ в таких галузях 

(далі – секції) освіти – дошкільна, початкова та середня, професійно-технічна, 

вища, андропедагогіка та наука. Згодом ми зібрали думки усіх експертів, і таким 

чином визначили пункти КПтАП у кожній з аналізованих галузей освіти. Думки 

експертів корелюють з інформацією, доступною на відкритому вебресурсі МОНУ. 

Виокремлення КПтАП насамперед дозволяє нам визначити, наскільки те чи 

інше аналізоване інтернет-ЗМІ відстежує цайтгайст та які орієнтоцінності 

превалюють. Під освітніми орієнтоцінностями ми маємо на увазі ті освітні 

категорії, якими досліджуване інтернет-ЗМІ оперує найбільше. 

Виокремлюючи у нашому дослідженні категорії ключових понять та 

актуальних питань галузей освіти, ми враховуємо, що онлайн-видання освітньої 

тематики, які аналізуємо, виконують моніторингову функцію – тобто 

відстежують головні чинники ключових понять у різних освітніх галузях, 

інформують про рівень розв'язання проблем, допомагають зрозуміти цільові 

моменти освітніх змін. Однією з ключових (для більшості освітніх галузей) 

є криза взаємодії освітніх навчальних закладів та роботодавців, які 

працевлаштовують майбутніх випускників, що заслуговує на широкий аналіз 

освітніми журналістами та висловлення рекомендацій з приводу покращення 

такої взаємодії. 

Враховуючи відповіді експертів, проведений контент-аналіз, КС МОНУ, 

дані стосовно освітньої реформи, базові компоненти освіти та інформацію, 

отриману з відкритих джерел МОНУ, ми виокремлюємо КПтАП для окремих 

галузей освіти, що є актуальними/проблемними/суспільно важливими у 

період проведення контент-аналізу (список нижче). Варто зауважити, що 

категорії не є вичерпними, ми використали лише ті, які експерти вважають 

актуальними, а також ті, що широко представлені в джерелах МОНУ. Кожна 

категорія може бути розширена, якщо виникатиме така потреба для майбутніх 

досліджень. 
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Висвітлення тієї чи іншої теми в аналізованих нами під час контент-аналізу 

інтернет-ЗМІ «Освіта.ua», «Педпреса» (група 1 – усі категорії) та «НУШ» і 

«Освіторія» (група 2, лише категорія початкової та середньої освіти) вираховуємо 

за простою формулою. Наприклад: середня освіта, тифлопедагогіка – кількість 

матеріалів за аналізований період (30.08.2019-30.08.2020 для групи 1, та 

1.02.2020-30.08.2020 для групи 2), що містять це слово або дотичні до тематики 

(стосуються освіти незрячих дітей у середній школі) складає «0» (матеріали 

відсутні, у відповідній колонці виставляється знак «–»), кількість матеріалів 

незначна (від 1 до 5, у відповідній колонці виставляється знак «+»), кількість 

матеріалів понад 5 – у відповідній колонці розміщуємо знак «++». У середньому 

підрахунку «–» означає 0 балів, «+» (один плюс) означає 1 бал, «++» (два плюси) 

додають 2 бали до рейтингу. Окрім того, за кожну статтю, репортаж або інтерв’ю 

у секції (окрім тематичних матеріалів у рубриці «Блоги») додатково 

нараховується 0,25 бала. Тоді як замітки не приносять додаткового балу. 

Вважаємо це обґрунтованим, оскільки замітка має повідомчий характер, часто є 

рерайтом з іншого джерела, не розкриває питання комплексно і різнобічно. За 

результатами контент-аналізу, які ми подаємо у цьому розділі нижче, саме замітки 

складають більшість контенту аналізованих ЗМІ (2714 з 3352 аналізованих, тобто 

81%). 

Ми не враховуємо до загальної кількості нарахованих балів матеріали у 

рубриці «Блоги», оскільки вони часто не мають релевантного для нашого 

дослідження характеру і можуть не виражати думку редакції. 

Приклад розрахунку: за аналізований період в «Освіторії» було розміщено 2 

матеріали, що стосуються тифлопедагогіки. Це секція КПтАП початкової та 

середньої освіти, рубрика «олігофрено-, сурдо- і тифлопедагогіки». Один із них – 

замітка, один – репортаж. Отже, кількість матеріалів за аналізований період 

незначна,   у   відповідній   рубриці   КПтАП   початкової   та   середньої   освіти 

«олігофрено-, сурдо- і тифлопедагогіки» ставимо + (від 1 до 5 матеріалів), що 

відповідає 1 балу. Репортаж додає 0,25 бала. Таким чином, загальний бал для 
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«Освіторії» у цій рубриці відповідної секції КПтАП за аналізований період 

складає 1,25. Формула: КМзАП(х1)+КДБ(х2)=Р або (кількість матеріалів за 

аналізований період певної секції(х1) + кількість додаткових балів за статтю, 

репортаж чи інтерв’ю(х2)=результат). 

Список ключових понять та актуальних питань, сформований нами у 

співпраці з експертами та з використанням відкритих даних МОНУ, відповідно до 

галузей освіти. 

Секції КПтАП дошкільної освіти 

• Дистанційна освіта та електронне навчання (навчання з використанням

ресурсів Інтернету й мультимедіа) в ДНЗ;

• Запис до дитячого садочка/черги,

• Організація навчання у ДНЗ в умовах карантину (управлінські аспекти),

• Булінг,

• Програма розвитку дітей,

• Інфраструктура ДНЗ (у т.ч. навчально-дидактичне обладнання),

• Наступність між дошкільною та початковою освітою,

• Інклюзія в ДНЗ (за визначенням ЮНЕСКО)11

• Компетентності вихователя ДНЗ,

• Типологія дитсадків,

• Особистий простір дитини,

• Розвиток здібностей та поглядів дитини (не навчальний контент, лише

журналістські матеріали стосовно теми),

11 Матеріали цієї рубрики стосуються інклюзії за визначенням ЮНЕСКО «як процесу інтеграції дітей в

загальноосвітній простір незалежно від їх статевої, етнічної та релігійної приналежності, попередніх навчальних 

досягнень, стану здоров’я, рівня розвитку, соціально-економічного статусу батьків тощо» [237, с.152]. Усі 

матеріали, що стосуються включення в освітній процес дітей незалежно від їх приналежності, статусу та ін., а 

також факторів дискримінації за вищенаведеними ознаками в навчальних закладах чи поза ними, маркувалися як 

контент цієї рубрики. 
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Секції КПтАП початкової та середньої освіти 

• Нова українська школа,

• Заробітна плата вчителів,

• Опорні школи,

• Протидія булінгу,

• Профорієнтація школярів,

• Шкільне харчування,

• Розвиток шкільної інфраструктури,

• Дефектопедагогіка в цілому (олігофрено-, сурдо- і тифлопедагогіки,

логопедія, до секції входять проблемні питання тиражування підручників

шрифтом Брайля),

• Інклюзія в початковій та середній школі (за визначенням ЮНЕСКО),

• Інфраструктура шкіл (забезпечення матеріально-технічною базою),

• ЗНО,

• Вага атестата,

• Навчальний процес в умовах карантину та зонування,

• Дистанційна освіта та електронне навчання в початковій та середній школі,

діалог «вчитель-батьки-учень» (діалог як активна взаємодія і співпраця

шляхом особистого спілкування та впровадження інноваційних технологій,

у тому числі дистанційних – наприклад, електронного журналу),

• Призначення директорів шкіл за новими конкурсами,

• Досягнення учнів на міжнародних інтелектуальних та спортивних

змаганнях,

• Рейтинги шкіл за результатами ЗНО,
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Секції КПтАП професійно-технічної освіти (закладів професійно-технічної 

освіти, далі – ЗПТО) 

• Система ПТНЗ,

• Професійні хаби (створення координованих центрів для підвищення іміджу

профтехосвіти, професійної орієнтації),

• Державне замовлення,

• Програма ЄС «EU4Skills»12 (фінансування близько 57 млн євро),

• Дуальна освіта (поєднання навчання у ПТНЗ з навчанням на робочих місцях

на підприємствах13) [МОНУ (б)].

• Інклюзія в ЗПТО (за визначенням ЮНЕСКО),

• Міжнародна співпраця,

• Стипендії,

• Навчання в ЗПТО в умовах карантину (дистанційна  освіта

та електронне навчання),

• Підвищення престижу ЗПТО (конструктивні матеріали з приводу важливості

професійно-технічної освіти та ринкових потреб на робітничі спеціальності)

• Державно-приватне партнерство (переважно в рамках розробки механізмів

забезпечення випускників професійно-технічних навчальних закладів

робочими місцями на підприємствах, встановлення підприємствами

стипендій перспективним студентам і т.і.),

Секції КПтАП вищої освіти 

• Вступна кампанія,

• Дистанційна освіта та електронне навчання в ЗВО,

12 МОНУ: «EU4Skills: кращі навички для сучасної України – це спільна програма ЄС та його держав-членів 
Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні». 
13 За даними МОНУ: «Відбувся перший випуск трьох експериментальних груп, який засвідчив позитивні 
результати упровадження елементів дуальної форми навчання: високий рівень працевлаштування – до 97%, 
підвищення якості професійної підготовки на 12-17%, додаткові фінансові надходження – до 50 тисяч гривень у 
кожному ПТНЗ…» 
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• Держзамовлення,

• Пільги,

• Іноземні студенти,

• Вступ до українських ЗВО жителів Криму та Донбасу,

• Студентські стипендії,

• Фінансування ЗВО з держбюджету,

• Зарплата викладачів ЗВО,

• Присудження наукового ступеня доктора філософії,

• Плагіат (випадки плагіату у ЗВО, звинувачення у плагіаті, аналітичні

журналістські матеріали щодо академічної доброчесності, іноземний

досвід),

• Вступ до магістратури, вступні випробування у формі ЗНО,

• Медична освіта, КРОК (іспит із наукових дисциплін для медиків, існує три

етапи – загальні дисципліни, клінічні, навчання в інтернатурі),

• Рейтинги університетів,

• Мобільність університетів,

• Євродиплом,

• Акредитація,

• Інклюзія в ЗВО (за визначенням ЮНЕСКО),

Секції КПтАП андропедагогіки 

• Освіта дорослих в Україні,

• Освіта впродовж життя,

• Індивідуалізація навчання.

Секції КПтАП науки 

• Фінансування науки,

• Функціонування Академії наук України,
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• Фінансування Академії наук України,

• Науково-інноваційні парки (комплекси з розвиненою інфраструктурою,

що володіють ефективною матеріальною базою, яка уможливлює

проведення інноваційний наукових досліджень, їх комерціалізацію та

вихід на внутрішній (національний) та зовнішній (міжнародний) ринки.

• Інноваційна діяльність та трансфер технологій,

• Матеріальне забезпечення науковців,

• Міжнародні наукові проєкти,

• Реформа науки (передовсім координування фінансування в різних

галузях науки, створення наукових центрів для підтримки і розвитку

наукових ініціатив),

• Закордонний досвід,

• «Відтік мізків» На думку К.Даннета: «визначається як еміграція

висококваліфікованих кадрів з однієї країни в іншу, дуже часто з менш

розвиненої до високорозвиненої країни». Це явище може перешкоджати

розвиткові людського капіталу, зменшити соціальні інвестиції у сферу

науки [181].

2.2. Застосування методу контент-аналізу для визначення жанрово- 

тематичних особливостей обраних видань 

Серед спеціалізованих українських інтернет-ЗМІ, що розміщують 

актуальний інформаційно-аналітичний контент на теми освіти, виділяємо «Нову 

українську школу», «Освіту.ua», «Педпресу», «Освіторію» (рисунок 8). 
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Рисунок 8. «Основні а́ктори на ринку інтернет-ЗМІ освітнього 
спрямування в Україні» 

Сайт ЗМІ «Освіта.ua» має такі розділи: «Новини, Блоги, Середня освіта, 

ЗНО, Бакалавр, Магістр, Вища освіта, Освіта за кордоном, Іноземні мови, 

Законодавство» [265]. Для експертів «Освіта.ua» пропонує рубрику «Погляди та 

блоги», де публікуються політики, педагоги, вчителі. Є окрема рубрика з 

опитуваннями, що стосуються різних тем, наприклад організації навчального 

процесу в умовах карантину чи введення предмету фінансової грамотності в 

школах. Окремо на сайті «Освіти.ua» представлений довідник навчальних 

закладів України, що структурований, однак, з явним використанням нативної 

реклами, а подекуди й джинси, виглядає як інтегрована в інформаційний потік 

сайту інформація, іноді без відповідного маркування. В довіднику деякі навчальні 

заклади мають статус «преміум», тому висвітлюються для користувачів 

передовсім. Структурування замовного контенту в основному інформаційному 

потоці дозволяє уникнути «банерної сліпоти». 

Окремим ресурсом «Освіти.ua» є сайт «Розвиток дитини»14, де розміщені 

практичні завдання для шкільних занять, електронні робочі зошити, рекомендації 

для вчителів та батьків, описані експерименти з природничих наук, які можна 

подивитися у форматі відео. Таким чином, «Освіта.ua» має окремий ресурс для 

електронного навчання та використовує засоби едьютейнменту. 

14 https://childdevelop.com.ua/ 

Нова українська школа 

Освіта.ua 

Педпреса 

Освіторія 
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Вебресурс   «Нова   українська   школа»   складається   з   таких   розділів: 

«Новини», «Статті», «Афіша» (календар освітніх заходів), «Є питання» 

(журналістські матеріали з експертними коментарями щодо освітніх 

нововведень), «Погляд» (блоговий майданчик), «Живі письменники» (спільний 

проєкт ГО “Смарт освіта” та ДУ “Український інститут книги” – опис сучасних 

дитячих книжок, обраних окремими експертами та журналістами), «Інклюзія» 

(достатньо насичений розділ з порадами щодо інтеграції дітей в освітній простір, 

інтерв’ю з батьками щодо інклюзії, матеріали стосовно відкриття інклюзивних 

класів й т.і.), «Навчаємось разом» (добірка матеріалів – статей, інтерв’ю, 

інфографіки, призначених передовсім для вчителів), «Посібник з дебатів» 

(матеріали навчального посібника для педагогів, що передбачають засвоєння 

інформації, спрямованої на покращення стилю спілкування, взаємодії та культури 

мовлення). «НУШ» створена ГО "Смарт Освіта" за співпраці з МОНУ. Варто 

зауважити, що після комплексного аналізу контенту «НУШ», який ми здійснили в 

межах контент-аналізу, виникає переконання в просуванні на сайті ЗМІ бренду 

«Смарт освіти» – є застереження з приводу «улюблених» експертів та згадувань 

заслуг громадської організації – засновника. 

Варто назвати переваги ЗМІ: контент подається структуровано, зв'язок з 

аудиторією будується шляхом проактивної комунікації, канал комунікації 

обирається відповідно до цільової аудиторії НУШ (усі, хто зацікавлений 

реформою середньої освіти), використовуються «люди, що мають ефект 

мегафону» [223, с. 13] – таким чином забезпечується вплив на більшу кількість 

людей, відповідно до засад «ефективної освітньої комунікації». У КС МОНУ на 

2019-2021 рр. йдеться про те, що сайт НУШ потрапив до рейтингу 

найвідвідуваніших освітніх порталів менше ніж за рік від дати запуску [228, с. 

41]. 

На сайті «Педпреси» зазначено: «Освітній портал ПедПРЕСА – це 

максимум достовірних відомостей про все, що стосується питань освіти: від 

дитячого садка до аспірантури» [274]. «Педпреса» має рубрики «Офіційно», 
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«Освіта» (ділиться   на   рубрики   відповідно   до   галузей   освіти),   «ЗНО», 

«Суспільство» (декілька рубрик), «Відеоуроки» (комплекс онлайн-занять з різних 

предметів для учнів всіх класів), «Допомога вчителю» (офіційна та 

роз’яснювальна інформація для викладачів), «Як стати автором» (пропозиція 

оплачуваної співпраці з читачами). 

«Освіторія» працює з 2017 року. Наповнюється щодня. ЗМІ має чітке 

інноваційне дитиноцентроване спрямування. «Освіторія» маркує свої матеріали – 

біля заголовка стоїть позначення аудиторії, якій, на думку редакції, адресується 

матеріал, тобто «Вчителям» або «Батькам» [269]. Водночас «Освіторія» запустила 

найбільше серед аналізованих ЗМІ інноваційних проєктів (за період дослідження) 

– «Лайфхаки з дистанційного навчання», «ФотоZoom» – «фотографії вчителів на

карантині», в Освіторії випустили серію матеріалів про фіналістів «Global Techer

Prize Ukraine 2020», які виступали в ролі супергероїв. У 2020 «Освіторія»

запустила нові рубрики – «Батьківський Upgrade», «Абетка НУШ», «Бери й Роби»

[271]. «Освіторія» формує нову модель освітньої журналістики – квінтесенцією

якої є не управлінці чи бюрократичний ресурс, а діти та інновації [215, с.3].

Щодо форми власності аналізованих ЗМІ, на сайті «Педпреси» вказано: 

«Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво Педагогічна 

преса, засновником якого є Міністерство освіти і науки України» [273]. Проєкт 

«НУШ» «створений ГО „Смарт Освіта“ за співпраці з МОНУ для висвітлення 

реформи НУШ. Засновницями ГО «Смарт Освіта» є Галина Титиш (керівниця 

організації, колишня головна редакторка сайту «Українська правда. Життя»), 

Іванна Коберник (співзасновниця, радниця колишньої міністерки освіти Гриневич 

та «співавторка Комунікаційної стратегії МОН»), Оксана Макаренко 

(співзасновниця, радниця колишньої міністерки освіти Гриневич, «працювала над 

законом „Про освіту”») та Зоя Звиняцьківська («ініціаторка ГО “Батьківський 

контроль”»). Онлайн-медіа «Освіторія» належить однойменній громадській спілці 

«Освіторія», яка, окрім того, є організацією-засновником «Новопечерської 

школи». Головою громадської спілки є підприємниця Зоя Литвин. «Освіта.ua» 
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інформацію про власника на сайті не вказує, однак перевірка за доменним ім’ям у 

базі даних «Whois» показує, що сайт пов'язаний з видавництвом педагогічної 

літератури «Плеяди». 

Два з аналізованих нами ЗМІ входять до п’ятірки рейтингу освітніх 

ресурсів,   з   яких   щоденно   отримують   інформацію   викладачі   («Освіта.ua», 

«НУШ»), ще два – до десятки («Педпреса», «Освіторія») [КС МОНУ(2), 2019, с. 

90]. 

Впродовж 30.08.2019 – 30.08.2020 ми провели контент-аналіз сайтів освітніх 

інтернет-видань «Педпреса» та «Освіта.ua», впродовж 01.02.2020 – 30.08.2020 – 

«Освіторія», «НУШ», (інтернет-адреси https://pedpresa.ua/, https://osvita.ua/; https:// 

osvitoria.media/, https://nus.org.ua/,). Такі хронологічні рамки задовольняють нашу 

потребу в аналізі різножанрових та різнотематичних матеріалів, а також категорій 

КПтАП, враховують усі «гарячі» періоди освітнього процесу – організацію 

навчального процесу (дистанційне навчання) та вступну кампанію в умовах 

карантину, зміну керівного складу освітнього відомства (Новосад – Мандзій – 

Шкарлет), і дозволяють визначити теми, яким аналізовані ЗМІ присвячують 

більше уваги, а також спектр тем, які такою увагою «обділені». Оскільки ЗМІ 

групи 1 («Освіта.ua», «Педпреса») спеціалізуються на широкому спектрі освітніх 

тем, то й хронос аналізу обраний ширший. Для групи 2 («НУШ», «Освіторія») для 

розуміння тенденцій, тематичних та жанрових кореляцій достатньо вужчого 

проміжку часу, оскільки ці ЗМІ спеціалізуються лише у сферах початкової та 

середньої освіти. Метою дослідження ми обрали аналіз наповнення сайтів 

інтернет-ЗМІ «Освіта.ua», «Педпреса» (група 1), «НУШ», «Освіторія» (група 2) 

різнотематичним та різножанровим контентом за обрані періоди аналізу. 

Інтернет-ЗМІ досліджено із застосуванням методів моніторингу та 

елементів методу контент-аналізу. Для репрезентативності моніторингу ми 

досліджували ресурси щодня упродовж досліджуваного періоду (ДП) відповідно 

до кількості новин, жанрової структури (замітки, репортажі, інтерв’ю, статті) та 

джерел походження матеріалів (авторський матеріал, матеріал, базований на 
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урядовому джерелі, матеріал, базований на певному джерелі – урядовому, 

позаурядовому (аналітична організація чи міжнародне джерело), інше ЗМІ. 

Завдяки цьому ми можемо говорити про наповнення інтернет-видань 

різнотипним контентом та отримуємо таке бачення: 

1. кількісне уявлення про матеріали на освітню тематику в

найпопулярніших інтернет-ЗМІ освітньої тематики в Україні

(відповідно до кількості відвідувачів, за даними порталу аналізу

інтернет-трафіку SimilarWeb за ДП),

2. тематичне наповнення (які теми переважають та висвітлювалися

найбільше упродовж аналізованого періоду),

3. джерело походження матеріалів,

4. регулярність наповнення освітнім контентом.

Аналізовані інтернет-ЗМІ ми ділимо на дві групи – до першої належать
«Освіта.ua» та «Педпреса». Ці інтернет-ЗМІ забезпечують широке висвітлення 

освітньої тематики (дошкільна, середня, вища освіта, післядипломна освіта, наука, 

освіта за кордоном, інклюзія, ЗНО ті інші теми). Натомість «НУШ» та «Освіторія» 

спеціалізуються на тематиках початкової та середньої освіти. Тому для 

релевантності дослідження ми не порівнюємо усі чотири ЗМІ за однаковими 

критеріями. Однакові критерії застосовуються для порівняння «Освіти.ua» та 

«Педпреси» (група 1) та «НУШ» і «Освіторії» (група 2). Кількість 

проаналізованих матеріалів (2366 у групі 1 та 986 у групі 2) дозволяє зробити 

висновки щодо присутності різних освітніх тем у медіапросторі ЗМІ на освітню 

тематику та порівняти отримані дані в окремих групах. 

Моніторинг контенту   сайтів   «Освіта.ua»,   «Педпреса»,   «Освіторія»   та 

«НУШ», результати якого представлені в цьому досліджені, автор виконав 

самостійно. Для аналізу ми обрали саме ці сайти, оскільки вони є 

спеціалізованими ЗМІ освітньої тематики, а також, відповідно до аналізу, який ми 

здійснили з використанням інструментів  платформи дослідження інтернет-
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трафіку «SimilarWeb» за період трьох місяців (червень – серпень 2019 р.) мають 

найбільшу кількість унікальних відвідувань з України. 

Генеральну сукупність дослідження становлять текстові твори, 

оприлюднені на сайтах «Освіта.ua», «Педпреса» (група 1), «Освіторія» та 

«НУШ» (група 2) в усіх рубриках упродовж досліджуваного періоду (група 

1 – від 30.08.2019 до 30.08.2020; група 2 – від 01.02.2020 до 30.08.2020). Під 

текстовими творами ми маємо на увазі інформаційні, аналітичні та 

публіцистичні журналістські матеріали. Для досягнення репрезентативності 

моніторингу ми збирали дані про контент сайтів «Освіта.ua», «Педпреса», 

«Освіторія» та «НУШ» щодня упродовж досліджуваного періоду за обраними 

критеріями. Порівняння проводилося за такими категоріями для групи 1 – 

дошкільна освіта (перша категорія), середня освіта (друга категорія), 

професійно-технічна освіта (третя категорія), вища освіта (четверта категорія), 

ЗНО (п’ята категорія); для групи 2 – «початкова освіта» (окрім інклюзії та 

фінансування), «інклюзія», «фінансування освіти» (виділення коштів, бюджет, 

інвестиції, субвенції й т.і.), «дистанційна освіта» та «закордонний досвід». 

Відповідно, ці дані становлять вибіркову сукупність дослідження. 

Коректність вибірки досягається завдяки однаковій структурі вихідної та 

аналізованої сукупностей для обох груп. 

Отже, вибіркову сукупність дослідження становить контент, опублікований 

на сайтах «Освіта.ua», «Педпреса» (група 1), «Освіторія» та «НУШ» (група 2) 

упродовж ДП: з 30 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року (група 1) та з 1 

лютого 2020 року до 30 серпня 2020 року (група 2) в обраних для аналізу 

категоріях. 

Жанрова палітра текстового контенту усіх досліджуваних категорій 

складається з творів інформаційних жанрів (заміток, репортажів, інтерв’ю), 

аналітичних жанрів (статей). 

Одиницями аналізу ми визначили всі текстові отвори, опубліковані на 

сайтах «Освіта.ua», «Педпреса», «Освіторія» та «НУШ» упродовж ДП у 



98 

відповідних рубриках відповідно до аналізованих груп. Зібрані протягом ДП дані 

вносилися до єдиної таблиці у форматі .xls (додатки Г та Ґ) за такою процедурою: 

• дата спостереження;

• кількість виявлених одиниць аналізу відповідно до кожної категорії

аналізу (тобто кількість текстових творів кожної категорії, опублікованих на 

сайтах «Освіта.ua», «Педпреса», «Освіторія» та «НУШ» у конкретний день в 

конкретній рубриці, де “1” відповідає одному твору, “2” – двом, “3” – трьом та ін.) 

У випадках, коли в результаті моніторингу не було виявлено одиниць аналізу 

певної категорії, у відповідну клітинку таблиці вносилася позначка “0” 

(наприклад, у вихідні та святкові дні (у таблиці аналізу в додатках Г та Ґ виділені 

червоним кольором), тому у секції аналізу відповідної рубрики відповідного ЗМІ 

стоїть «0»). 

До загального аналізу ЗМІ варто додати 5 критеріїв, які, на нашу думку, є 

важливими для сучасних медій. Це, зокрема, пейвол (платний доступ до 

контенту), що пов'язаний з ринковою позицією видання [124, с. 304] і є цікавим 

для ринку освітніх ЗМІ з точки зору доступу до унікального контенту для 

підписників – педагогічних розробок, розширених матеріалів, що розповідають 

про досвід окремих шкіл чи викладачів у різних галузях освіти, статей-списків зі 

структурованими даними з певного освітнього питання і т.і. 

Пейвол найактивніше присутній на сайті «Всеосвіти» – ресурс шляхом 

доступу через особистий кабінет пропонує безліч курсів, конкурсів та вебінарів, 

які є у платному доступі, а в онлайн-магазині представлений окремий спектр 

аксесуарів бренду «Всеосвіта» – від рюкзаків до розвивальних настільних 

ігор. Окрім того, «Всеосвіта» має платформу для дистанційної освіти й видає 

власний журнал. Це ЗМІ стане одним із предметів дослідження, коли ми 

продовжимо роботу над темою [169]. 

Також до аналізу за ДП ми вводимо категорії нативної реклами, що вже 

перетворилася у «маркетингову реальність»[80, с. 53], ньюслеттер (новинна 

розсилка на електронну пошту користувачам загальних інформаційних добірок, 
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підготованих редакцією, або новин відповідно до окремих рубрик) та mobile first 

(«спочатку мобільні платформи») – чи існують мобільні застосунки ЗМІ, чи 

розроблено мобільну версію з компактною навігацією, а також версію для 

планшета. 

Кожну категорію оцінюємо відповідним чином: пейвол (платний доступ до 

сайту присутній – ставимо «+», розроблено систему платного і безоплатного 

доступу, залежно від типу авдиторії й контенту – «++», платний доступ відсутній – 

«–»); нативна реклама (присутня серед аналізованого контенту за ДП у незначній 

кількості (менше ніж 5 матеріалів) – «+», нативна реклама за ДП присутня у 

значній кількості (понад 5 матеріалів) – «++», нативна реклама у процесі аналізу 

за ДП на сайті даного ЗМІ нами не виявлена – «–»); ньюслеттер (присутня 

можливість підписатися на оновлення ЗМІ шляхом надсилання повідомлень на 

електронну пошту, однак для цього потрібно зайти у відповідну рубрику або 

розділ «Контакти», ставимо «+», пропозиція підписатися на оновлення 

з’являється автоматично, ставимо «++», можливості підписатися на оновлення 

шляхом надсилання повідомлень на електронну пошту не виявлено, ставимо «–»); 

Mobile first (сайт має просту мобільну версію з недосконалою навігацією 

(очевидно, розробка не була виконана або виконана з помилками) – «+», сайт має 

зручну в навігації, структурно, композиційно та з точки зору дизайну грамотно 

спроєктовану мобільну версію – «++», сайт має мобільну версію та мобільний 

застосунок– «+++»). 

Під час проведення контент-аналізу ми враховували заголовки кожного 

матеріалу, який був опублікований за ДП. Кожен заголовок ми структурували за 

ключовими словами, які вносили до спеціального ресурсу «Wordpro». За 

допомогою онлайн-інструментів цього ресурсу ми створили хмару тегів для 

врахування і розрізнення ключових слів, встановлених за ДП (рисунок 9). Приклад 

виділення ключових слів: новина від «Освіторії» від 19.08.2020 під заголовком 

«Вчителям потрібно підняти зарплату за рахунок фонду «COVID-19». 
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До програми ми внесли три ключові слова: «вчитель», «зарплата», «COVID-19». 

Після закінчення контент-аналізу система автоматично сформувала хмару тегів. 

До ДП ми також додали критерій кількості інформації стосовно «Covid-19», 

оскільки цей показний є значущим для нас, і продовжує відігравати значну роль в 

організації освітнього процесу.  Для  того, щоб розрахунок наповнюваності 

матеріалами стосовно «Covid-19» був релевантним, ми, починаючи від 1 лютого 

2020 року (як для групи 1, так і для групи 2), простежували у процесі  контент- 

аналізу кількість матеріалів, що містять  будь-яку інформацію стосовно 

коронавірусу, стосуються освітнього процесу в умовах загрози, карантинних зон, 

і т.і. Для групи 1 сюди теж включені матеріали стосовно фінансування сфери 

освіти в умовах пандемії, для групи 2 ці матеріали включені до колонки 

«Фінансування освіти»). Варто зауважити, що перший випадок захворювання 

COVID-19 в Україні зафіксований у березні 2020 р., однак у світі уже йшлося про 

можливі наслідки початку пандемії для освіти [316], [250]. Приклади матеріалів: 

«COVID-19: МОН розробило законопроєкт про захист освітян» («Освіта.ua»), 

«Профспілка пропонує захистити освітян на час COVID-19 («Освіта.ua»), «Як 

уберегтись під час пандемії COVID-19: велика збірка порад» («Педпреса»). 

Для того, щоб врахувати релевантну наповнюваність матеріалами стосовно 

Covid-19, ми, починаючи від 1 лютого 2020 року і до закінчення ДП (30.08.2019), 

простежували у процесі контент-аналізу матеріали, що містять будь-яку 

інформацію щодо коронавірусу – стосуються освітнього процесу в умовах загрози, 

карантинних зон і т.і, та вносили дані до таблиці у вигляді кількісного показника 

щомісячних публікацій стосовно COVID. 

Також у процесі контент-аналізу ми визначали джерела походження кожного 

аналізованого матеріалу – чи він авторський, створений редакцією ЗМІ, чи 

запозичений з офіційних джерел (МОНУ, підрозділи МОНУ, інші органи 

виконавчої влади) чи з інших ресурсів (закордонні сайти, інші ЗМІ). Таким чином, 

ми можемо говорити про рівень унікальності контенту та роботи з 

офіційними джерелами. Зазвичай, неавторські матеріали мають посилання на дже-
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рело новини та випускаються від імені редакції, а не конкретного журналіста, за 

жанровою структурою – це переважно замітки. До авторського контенту 

зараховуються унікальні (не рерайт, у тексті статті не зазначається, що матеріал 

повністю опрацьований на підставі інших джерел) новинні повідомлення з 

коментарями, а також інформаційно-аналітичні матеріали авторства журналістів 

аналізованих ЗМІ або запрошених експертів, що зазвичай супроводжуються 

мультимедійною складовою – фото, відео чи аудіозаписом події або інтерв’юера. 

Перейдімо безпосередньо до опису аналізованих інтернет-ЗМІ освітньої 

тематики та результатів контент-аналізу. 

2.3. Аналіз інтернет-ЗМІ на освітню тематику «Освіта.ua» та «Педпреса» 

Редакційна політика «Освіти.ua» передбачає, що на сайті публікуватиметься 

інформація про освітній події й тенденції в Україні й за кордоном з коментарями 

експертів, дані про навчальні заклади, освітні установи й організації [96]. 

Структура сайту продумана зручно, полегшує навігацію. У шапці містяться 

зручні для переходу посилання на відповідні розділи. Підвал містить необхідну 

для контакту з редакцією інформацію, а також посилання на сторінки ЗМІ у 

соцмережах. Банерна реклама відсутня, контекстна реклама присутня. 

Рубрика «Середня освіта» має підрубрики, які найчастіше наповнює 

редакція: 

• «Актуальні теми» (наприклад, серії освітніх статей про булінг у

школах, дистанційну форму навчання, шкільну форму, благодійні

внески чи підвищення кваліфікації вчителів),

• «Реформа середньої освіти» (професійні стандарти, інституційний

аудит – серія статей, спрямована переважно на аудиторію, що

працевлаштована у сфері освіти – дирекція шкіл, учителі),

• «ДПА 2019 року» (збірники Державної підсумкової атестації,

рекомендації щодо складання, графіки проведення і т.і.),
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• «Сучасна освіта» (статті на теми розвитку творчості та здібностей

учнів, методик викладання, а також матеріали, що знайомлять з

новими освітніми платформами та сучасними інструментами

побудови онлайн-зв’язку з учнем, підрубрика містить статті

стосовно проблем викладання різних предметів, а також про

етичну складову освітнього процесу, наприклад – «Чи заговорить

українська молодь мовою миру?», «Відкритий урок – причина

стресу вчителів», «Питання статевого виховання підлітків у

школах»)

• «Форум педагогічних ідей» (публікації педагогів, що містять ідеї з

приводу викладання того чи іншого предмета та позначені як

«вибір редакції». Більшість публікацій базована на особистому

досвіді викладача, тяжіє до педагогічної публіцистики. Приклади

публікацій – «Нові підходи до формування комунікативних

здібностей і мотивації в дітей старшого дошкільного віку в

умовах позашкільного закладу», «Позакласний захід „Історичний

батл“». У цій підрубриці існує можливість діалогу стосовно тієї чи

іншої ідеї.

• «Інклюзивна освіта» (переважно статті та репортажі стосовно

тематики інклюзії (інтеграції дітей в освітній процес незалежно від

їх расової, релігійної та ін. приналежності, стану здоров’я…) –

організації освітнього простору та методів адаптації й

педагогічного кураторства. Приклади матеріалів «Основа: досвід

школи без обмежень» – репортаж про організацію освітнього

процесу в інклюзивних класах школи «Основа» або «Експеримент

з дітьми» – репортаж про організацію інклюзивних класів на

конкретних прикладах та впровадження «індексу інклюзії», за яким

«визначатиметься, як комплектуватимуться інклюзивні класи й

школи, які діти зможуть їх відвідувати» [237, с.151], [167].
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• «Школи України» (у цій підрубриці на сайті «Освіта.ua» вміщена

інфокарта з базовою інформацією про всі школи України (існує

можливість відібрати відповідно до регіону).

• «Електронні підручники» (у цій підрубриці вміщено скановані

копії навчальних підручників, що використовуються в освітньому

процесі у 5-11 класах. Також тут вміщені рекомендовані

підручники для факультативної роботи.

• «Навчальні програми» (типові освітні програми та програми для

НУШ).

• «Рейтинг шкіл України» (сайт «Освіта.ua» щороку організовує

рейтинг шкіл України за результатами ЗНО, а також обирає лідерів

у кожному з регіонів, використовуючи дані УЦОЯО).

• «Термомодернізація шкіл» (переважно офіційна інформація

стосовно проєкту утеплення середніх навчальних закладів).

• «Нова українська школа» (переважно замітки стосовно

впровадження нових освітніх стандартів та реформи НУШ, а також

конспекти уроків та критерії оцінювання, що мають на меті

допомогти вчителям легше пристосуватися до впроваджуваних

змін).

• «Сертифікація вчителів».

• «Всеукраїнська школа онлайн».
У рубриці «ЗНО» розміщені переважно замітки стосовно процедур 

проведення, складання, результатів ЗНО, а також офіційні матеріали. 

У рубриках «Бакалавр» та «Магістр» розміщено переважно офіційні 

матеріали та ділову документацію, а також рекламу різних освітніх програм у 

певних закладах вищої освіти. 

У процесі контент-аналізу ми проаналізували 1605 різножанрових матеріалів 

на інтернет-сайті ЗМІ освітньої тематики «Освіта.ua» за період від 30 серпня 2019 

до 30 серпня 2020 року (така часова вибірка включає актуальні події, зокрема дис-
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танційне навчання в умовах пандемії та вступну кампанію 2020). Нижче 

наведені дані стосовно рубрикації та жанрової структури аналізованих 

матеріалів. 

Матеріали, що з’являлися на сайті «Освіта.ua» щодня протягом ДП, ми 

структурували відповідно до тематики – «дошкільна освіта», «початкова та 

середня освіта», «професійно-технічна освіта», «вища освіта» та «ЗНО» 

(детальніше в таблицях з даними аналізу, додаток Г). Рубрики, де вміщені 

матеріали, що визначалися нами як «педагогічна публіцистика», а також ті, де 

вміщено переважно документи та інші офіційні дані, ми не аналізували. На 

рисунку 9 показано кількісні результати контент-аналізу за ДП відповідно до 

включених до аналізу тематик. 

Рисунок 9. Результати контент-аналізу за ДП контенту інтернет-ЗМІ 

освітньої тематики «Освіта.ua». Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

Легенда: дошкілля – дошкільна освіта, ПТО – професійно-технічна освіта, 

Поч./сер. – початкова та середня освіта, Вища – вища освіта, ЗНО – зовнішнє 

незалежне оцінювання. 

За аналізований період виявлено незручності в користуванні мобільною 

версією сайту. Адаптивний дизайн та технології автоматизованого контенту 

покращують навігацію у випадку, якщо користувач знайомий з десктопною 
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версією сайту. Натомість мобільна версія не відрізняється від десктопної за 

структурою і функціоналом, що іноді викликає труднощі під час пошуку 

відповідного контенту з мобільного пристрою. Медіаквінтет (десктопна версія, 

мобільна версія, мобільний застосунок, версія для планшета, пристосування для 

використання у розумних годинниках) сайту «Освіта.ua» опрацьований неякісно 

(див. про медіаквінтет [44]). На думку дослідників медіа, розумні годинники 

зайняли нішу повноправних новинних джерел ще у 2015 році. BBC, наприклад, 

тестує технологію «швидкого читання» на Samsung Galaxy Watch [85]. Ідея 

полягає у тому,  що в  центрі  екрану розумного годинника  з’являється  по  одному 

слову новини [112]. Слова змінюються із великою швидкістю, в результаті 

формуючи текст новини. «Швидке читання» досягає 800 слів за хвилину – за цей 

час людина може опанувати суть новини. Можна також зберегти заголовок 

новини, яка зацікавила, а потім нагадування прочитати повний текст з’явиться в 

годиннику або в мобільному застосунку. 

Твіттер «Освіти.ua», що важливо під час слідкування за оновленнями сайту, 

особливо на мобільних пристроях чи з використанням розумних годинників, не 

оновлюється від січня минулого року. Кількість підписників у «Фейсбуку» – 203 

992, станом на 14.04.2021 р. Серед досліджуваного контенту сайту «Освіта.ua» за 

ДП превалюють замітки, що складають 85% від загальної кількості 

опублікованих в аналізованому ЗМІ матеріалів. Інформаційні жанри загалом 

складають майже 90% від аналізованої кількості. Замітки публікувалися від імені 

сайту («Освіта.ua») на правах рерайту. Структура матеріалів відповідно до 

жанрової приналежності показана на рисунку 10. 
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Рисунок 10. Структура аналізованих матеріалів сайту «Освіта.ua» за ДП 

відповідно до жанрової приналежності. Джерело:дані контент-аналізу. 

Пейвол відсутній (–), нативна реклама присутня у значній кількості (++), 

ньюслетер відсутній (–), мобільна версія має недосконалу навігацію (+ ). 

Відповідно до аналізу, здійсненого нами з використанням інструментів 

платформи дослідження інтернет-трафіку «SimilarWeb» за період трьох місяців 

(червень-серпень   2019   р.)   встановлено,   що   кількість   відвідувачів    сайту 

«Освіта.ua» становила 21,31 млн осіб, 54,25% з використанням ПК, 

45,75% - мобільного та інших девайсів. Щомісяця сайт у середньому має 

7,10 млн відвідувань, з них 2,24 млн – унікальні відвідувачі, середній візит 

триває трохи понад 5 хвилин, у середньому відвідувач читає 2,8 сторінки 

тексту у 1800 знаків протягом візиту [123]. Найбільшу кількість відвідувань має 

органічний пошук та прямий перехід за лінком – це означає, що сайт 

користується значною популярністю серед категорії зацікавлених інтернет-

користувачів, з яких 97,93% здійснювали перехід на сайт з території 

України. Найпопулярнішими пошуковими запитами на сайті «Освіта.ua» за 

аналізований період були «ЗНО», «ЗНО онлайн», «ЗНО математика», «ЗНО 

укрмова», що пояснює активну наповнюваність редакцією сайту рубрики 

«ЗНО», де вміщені актуальні матеріали стосовно процедур та особливостей 

проведення оцінювання, а також поради щодо складання і тести. Цікаво, що 

відповідно до аналізу референційних посилань 
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(переходів на сайт за лінками з інших інтернет-сторінок) найбільша така 

активність користувачів фіксувалася на сайтах «Yandex.ua» (20,11%), «Ukr.net» 

(11,42%) та «Poshukach.com» (4,33%). Найбільшими соцмережами, з якими 

взаємодіяла аудиторія сайту «Освіта.ua», є «Facebook» та «Youtube». Найбільший 

відсоток шерінгу матеріалів з «Освіта.ua» зафіксований на сайті 

«sovet.kidstaff.com.ua», що є своєрідним батьківським блогом [123]. 

Під час контент-аналізу ми також здійснили відбір ключових слів 

(базований на заголовках досліджуваного контенту). Хмара тегів зображена на 

рисунку 11. 

Рисунок 11. Хмара тегів за результатами контент-аналізу за ДП сайту 

«Освіта.ua». Джерело: дані контент-аналізу. 

На рисунку 12 зображений ріст кількості матеріалів на сайті «Освіта.ua», що 

стосуються навчального процесу в умовах COVID-19, починаючи від 1 лютого 

2020 року, в помісячному розрізі (лютий-серпень 2020 р.). 
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Рисунок 12. Результати контент-аналізу за ДП контенту інтернет-ЗМІ 

освітньої тематики «Освіта.ua» (Covid-19). Джерело: дані контент-аналізу. 

В лютому фіксуємо 3 новини стосовно можливого впливу розповсюдження 

коронавірусної інфекції на організацію освітнього процесу на різних рівнях, у 

березні (в Україні зафіксовано перший випадок зараження) уже маємо офіційні 

коментарі чиновників, а також короткі повідомлення про освітній процес у 

країнах, які вже відчули обмеження, спричинені COVID-19. Кількість новин різко 

зростає у квітні-травні, що відповідає загальній новинній повістці та початку 

введення загальнонаціонального карантину. Дещо знижується кількість новин 

даної тематики у червні, і знову зростає у серпні у зв’язку з організацією вступної 

кампанії та стартом навчального року в умовах карантинних обмежень та 

зонального поділу. 

Аналіз щодо джерел походження контенту за ДП на сайті «Освіта.ua» 

показав, що лише 37% контенту є унікальним. Детальна інформація на 

рисунку 13. 
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Рисунок 13. Джерела аналізованого контенту за ДП для «Освіти.ua». 

Джерело: контент-аналіз, виконаний автором самостійно. Легенда:МОН – 

«Міністерство освіти і науки», ІМЗО – «Інститут модернізації змісту освіти», 

УЦОЯО – «Український центр оцінювання якості світи», інші джерела – 

вебсторінки інших державних органів у сфері освіти, недержавних освітніх 

організацій, інших ЗМІ. 

Показники висвітлення КПтАП відповідно до актуальних секцій в розрізі 

проведеного контент-аналізу для освітнього ЗМІ «Освіта.ua» наведені нижче. Дані 

структуровані відповідно до секції (назва), рейтингу відповідно до формули 

(графічний символ «+» або «–»), ДБ за статті, репортажі та інтерв’ю (графічний 

символ або числове значення), загальний бал секції (числове значення). 

Дошкільна освіта 

Дистанційна освіта та електронне навчання; ++; 2; 4.0 

Запис до дитячого садочка/черги; ++; 0.75; 2.75 

Організація навчання у ДНЗ в умовах карантину ++; 1; 3.0 

(управлінські аспекти); 

Булінг; +; 0.5; 1.5 
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Програма розвитку дітей; +; 0.5; 1.5 

Інфраструктура ДНЗ ++; 1.5; 3.5 

(у т.ч. навчально-дидактичне обладнання); 

Наступність між дошкільною та початковою освітою; +; 0.25; 1.25 

Інклюзія в ДНЗ (за визначенням ЮНЕСКО); +; 1; 1.5 

Компетентності вихователя ДНЗ; +; 0.5; 1.5 

Типологія дитсадків; +; 0.25; 1.25 

Особистий простір дитини; +; 0.5; 1.5 

Розвиток здібностей та поглядів дитини; ++; 0.25; 2.25 

Загальний рейтинг категорії 25.5 

Початкова та середня освіта 

Нова українська школа; ++; 5; 7.0 

Заробітна плата вчителів; ++; 1; 3.0 

Опорні школи; +; 1.25; 2.25 

Протидія булінгу; ++; 1; 3.0 

Профорієнтація школярів; +; 0.25; 1.25 

Шкільне харчування; +; –; 1.0 

Розвиток шкільної інфраструктури; +; 0.5; 1.5 

Дефектопедагогіка в цілому; ++; 0.75; 2.75 

Інклюзія в початковій та середній школі ++; 2; 4.0 

(за визначенням ЮНЕСКО); 

Інфраструктура шкіл; ++; 1.25; 3.25 

ЗНО; ++; 5.5; 7.5 

Вага атестата; ++; 0.5; 2.5 

Навчальний процес в умовах карантину та зонування; ++; 3.5; 5.5 

Дистанційна освіта електронне навчання в початковій та 

середній школі, діалог «вчитель-батьки-учень; 

++; 2.5; 6.5 

Призначення директорів шкіл за новими конкурсами; +; 0.25; 1.25 
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Досягнення учнів на міжнародних інтелектуальних 

та спортивних змаганнях; 

+; –; 1.0 

Рейтинги шкіл за результатами ЗНО; +; 0.25; 1.25 

Загальний рейтинг категорії 54.5 

Професійно-технічна освіта. 

Система ПТНЗ ; ++; 1; 2.0 

Професійні хаби; +; 0.25; 1.25 

Державне замовлення; +; –; 1.0 

«EU4Skills»; +; 0.25; 1.25 

Дуальна освіта; +; –; 1.0 

Інклюзія в ЗПТО (за визначенням ЮНЕСКО); +; –; 1.0 

Міжнародна співпраця; +; –; 1.0 

Стипендії; +; –; 1.0 

Навчання в ЗПТО в умовах карантину (дистанційна +; 0.25; 1.25 

освіта та e-Learning), 

Підвищення престижу ЗПТО; +; 0.5; 1.5 

Державно-приватне партнерство; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 13.25 

Вища освіта 

Вступна кампанія; ++; 7.5; 9.5 

Дистанційна освіта та електронне навчання в ЗВО; ++; 2.25; 4.25 

Державне замовлення; +; 0.5; 1.5 

Пільги; +; –; 1.0 

Іноземні студенти; +; 0.5; 1.5 

Вступ до українських ЗВО жителів Криму та Донбасу; +; 0.25; 1.25 

Студентські стипендії; +; 1; 2.0 

Фінансування ЗВО з держбюджету; +; 0.5; 1.5 
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Зарплата викладачів ЗВО; +; –; 1.0 

Присудження наукового ступеня доктора філософії; +; 1; 2.0 

Плагіат; ++; 2; 4.0 

Вступ до магістратури, вступні випробування 

у формі ЗНО; 

+; 0.5; 1.5 

Медична освіта, КРОК; +; 1; 2.0 

Рейтинги університетів; ++; 2; 4.0 

Мобільність університетів; +; 0.25; 1.25 

Євродиплом; +; –; 1.0 

Акредитація; +; –; 1.0 

Інклюзія у ЗВО (за визначенням ЮНЕСКО); ++; 0.5; 2.5 

Загальний рейтинг категорії 42.5 

Наука 

Фінансування науки; +; 0.5; 1.5 

Функціонування Академії наук України; +; –; 1.0 

Фінансування Академії наук України; +; 0.5; 1.5 

Науково-інноваційні парки; +; –; 1.0 

Інноваційна діяльність та трансфер технологій; +; 0.5; 1.5 

Матеріальне забезпечення науковців; +; –; 1.0 

Міжнародні наукові проєкти; +; –; 1.0 

Реформа науки; +; 0.25; 1.25 

Закордонний досвід; +; 0.25; 1.25 

«Відтік мізків»; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 12.0 

Андропедагогіка. 

Освіта дорослих в Україні; +; 0.25; 1.25 

Освіта впродовж життя; +; 0.25; 1.25 
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Індивідуалізація навчання; –; –; 0.0 

Загальний рейтинг категорії 2.5 

У процесі контент-аналізу інтернет-ЗМІ «Освіта.ua» ми проаналізували 1605 

різножанрових матеріалів, розміщених на сайті «Освіта.ua» за період 30 серпня 

2019 – 30 серпня 2020 року. З них 1362 (84,9%) – замітки, 168 (10,5%) – статті, 16 

(0,9%) – репортажі, 59 (3,7%) – інтерв’ю. Враховувалися як авторські, так і 

матеріали, що мають посилання на офіційні джерела (МОН, УЦОЯО, інші сайти). 

Відсоток за КПтАП показує, що за ДП найбільше матеріалів було розміщено в 

секціях «початкової та середньої освіти» (33,3%), «вищої освіти» (28,9%), 

найменше – «науки» (8,7%) та освіти дорослих «андропедагогіка» (1,8%). Варто 

зауважити, що під час аналізу секцій КПтАП за ДП сайту «Освіта.ua» ми не 

виявили жодного матеріалу лише у категорії «індивідуалізація навчання» (секція 

андропедагогіки). Це свідчить про в цілому добре охоплення редакцією 

«Освіти.ua» усіх освітніх тем. 

В секції дошкільної освіти найслабше висвітлені рубрики особистого 

простору дитини, інклюзії в ДНЗ та компетентностей вихователя ДНЗ, найкраще – 

дистанційної освіти та електронного навчання. В секції початкової та середньої 

освіти найменше матеріалів за ДП представлено в рубриках шкільного 

харчування, досягнення учнів на міжнародних інтелектуальних та спортивних 

змаганнях, найбільше – Нова українська школа, ЗНО, дистанційна освіта та 

електронне навчання. В секції професійно-технічної освіти відчувається брак 

матеріалів за темами дуальної освіти, інклюзії в ЗПТО, міжнародної співпраці, 

стипендій, в секції вищої освіти – пільг, зарплати викладачів ЗВО, мобільності 

університетів, євродиплому, акредитації ЗВО, у секції науки матеріали всіх 

рубрик представлені порівняно слабко. 

Інтернет-ЗМІ освітньої тематики «Педпреса» станом на 30.08.2020 р. має 

менш розгалужену структуру, ніж «Освіта.ua» та ділиться на кілька центральних 

рубрик. Зокрема, «Офіційно» – містить накази та оголошення МОНУ, ВРУ, КМУ, 
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НАПНУ, КМДА тощо, а також інтерв’ю і коментарі високопосадовців щодо 

знакових подій та процесів. У рубриці «Офіційно» щодня з’являється декілька 

новин, які мають посилання на офіційні джерела, здебільшого – це органи 

виконавчої влади (приклад матеріалу – «Київрада зобов’язала школи столиці 

починати день з виконання гімну України»). У цій рубриці переважно вміщені 

замітки. «Освіта» – найбільша рубрика, що охоплює новини про події всієї 

освітянської спільноти – від дошкілля до вищої школи, «Суспільство» – новини у 

сферах здоров’я, науки, культури, спорту. 

На відміну від поділу рубрик на сайті «Освіта.ua», «Педпреса» в рубриці 

«Освіта» окремо виділяє підрубрики «Дошкільна освіта», «Середня освіта», 

«ЗПТО», «Вища освіта», «Позашкільна освіта». Також є рубрика «ЗНО». У 

рубриці «Дошкільна освіта», окрім заміток, є тематичні статті, наприклад – «До 

дитячого садочка без сліз: поради батькам», «Як розвивати пам’ять в учнів». У 

рубриці «Середня освіта» за аналізований період траплялися статті та інтерв’ю 

(детальніше – жанрова статистика). Головною жанровою проблемою рубрик 

«Вища освіта» та «ЗНО» є змішання докупи заміток, державних документів та 

аналітичних матеріалів, що розосереджує читача, якому цікавий конкретний тип 

контенту. 

Цікавою є структура рубрики «Суспільство». Добра ідея – зосередити 

матеріали стосовно коронавірусу у підрубриці «Здоров’я», оскільки це дозволяє 

оперативно знайти важливу інформацію. Підрубрика «Спорт» наповнюється з 

низькою частотою, тому її актуальність є вкрай низькою. А це могло б стати 

«родзинкою» сайту.   Окрім того, на «Педпресі» можна знайти   підрубрику 

«Посміхніться», де розміщені новинні матеріали та відео розважального 

характеру – наприклад «Кіт у глечику імітує квітку», «Індійський учитель 

перетворив своїх учнів на магів і навчив літати», «Мережу „підірвав“ 

харизматичний учитель, який емоційно перевіряє контрольні роботи ». Однак, 

виникають запитання стосовно категоризації контенту у цій підрубриці, оскільки 

значна частина вміщених   у ній   матеріалів викликає   щонайменше змішані 
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почуття – «У США 23-річній вчительці загрожує 22 роки в’язниці за секс з 

учнем». В цій підрубриці майже немає авторських матеріалів, усі походять з 

різних джерел. Деякий контент не містить посилань на джерело інформації, що 

свідчить про загалом невисокий рівень організації роботи з контентом. Загалом, 

«Педпреса» демонструє певні ознаки квалоїдності – зокрема, характер деяких 

повідомлень має «бульварний» акцент. 

Варто зауважити, що ми аналізували лише матеріали сайту (власне інтернет-

ЗМІ), а не спеціалізованих видань, над якими працює видавництво 

«Педпреса», оскільки вони жанрово співвідносяться радше з педагогічною 

публіцистикою, ніж з освітньою журналістикою. Видавництво «Педагогічна 

преса» видає газету «Освіта України», «Педагогічну газету України», видання 

«Всесвітня література в школах України», «Інформаційний збірник для освітян», 

«Українська мова і література в школах України», «Математика в рідній школі», 

«Іноземні мови в школах України», «Фізика та астрономія в рідній школі», 

«Історія в рідній школі», «Фізичне виховання в рідній школі», «Географія та 

економіка в рідній школі», «Вища освіта України», «Біологія і хімія в рідній 

школі», «Особлива дитина: навчання і виховання», «Трудова підготовка в рідній 

школі», «Професійна освіта». Блогосфера «Педпреси» розвинена слабше, ніж в 

«Освіти.ua». По-перше, немає відповідної рубрики, а по-друге – спрямування 

сайту є радше інформаційним, тоді як в «Освіти.ua» – інформаційно-аналітичним. 

Перейдімо безпосередньо до проведеного аналізу. 

Рисунок 14 показує результати контент-аналізу за ДП контенту інтернет- 

ЗМІ освітньої тематики «Педпреса» в розрізі кількості вміщених матеріалів 

відповідно до аналізованих галузей освіти. Загалом проаналізовано 761 матеріал. 
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Рисунок 14. Кількість матеріалів у «Педпресі» за ДП відповідно до аналізованих 

галузей освіти. Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

На рисунку 15 зображена жанрова структура аналізованих матеріалів. 

Рисунок 15. Жанрова структура аналізованих матеріалів у «Педпресі» за ДП. 

Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

Відповідно до аналізу, здійсненого нами з використанням інструментів 

платформи дослідження інтернет-трафіку «SimilarWeb» за період трьох місяців 

(червень – серпень 2019 р.) встановлено, що кількість відвідувачів   сайту 

«Педпреса» склала 886 тис. осіб, 34,7% з використанням ПК, 65,3% – мобільного 
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та інших девайсів. Щомісяця сайт у середньому має 295 тис. відвідувань, з них 

206 тис. – унікальні відвідувачі, середній візит триває трохи більше однієї 

хвилини, у середньому відвідувач читає 1,43 сторінки тексту у 1800 знаків 

протягом візиту. Найбільша кількість переходів зареєстрована від органічного 

пошуку (38,15%) та завдяки переходу за лінком із соцмереж (34,46%). Найбільше 

переходів з сайту фіксується на освітній ресурс «Є мова» (курси та лекції з 

вивчення та популяризації української мови, «культурно-просвітницького» 

характеру та курси підвищення кваліфікації вчителів), сторінки МОН, УЦОЯО. 

Найбільше пошуків за ключовими словами на сайті отримали фрази «відповіді 

ЗНО 2020», «електронний кабінет», «задачі на логіку з відповідями». 

Кількість підписників на офіційній сторінці «Педпреси» в соцмережі 

«Фейсбук» – 35 907 (станом на 14.04.2021). 

Пейвол відсутній (–), нативна реклама присутня у незначній кількості (+), 

ньюслетер відсутній (–), мобільна версія має зручну навігацію – розроблена версія 

для мобільного пристрою (++). 

За допомогою онлайн-інструментів спеціального ресурсу «wordpro» ми 

створили хмару тегів зі слів, що найчастіше траплялися у заголовках новин 

«Педпреси» за ДП (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Хмара тегів за результатами контент-аналізу за ДП сайту 

«Педпреса». Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

Починаючи від 1.02.20 р. на сайті «Педпреса» фіксуємо в середньому кілька 

новин щотижня стосовно організації освітнього процесу в умовах епідемії 

коронавірусу. Кількість новин різко зростає у квітні, дещо знижується у липні, і 

знову зростає наприкінці серпня. Тут варто зауважити, що у серпні редакція 

«Педпреси» мала двотижневу перерву, тому матеріали на сайті з’являлися рідко 

(рисунок 17). 

• дані за серпень з урахуванням двотижневої перерви у публікації матеріалів на сайті

«Педпреса»

Рисунок 17. Результати контент-аналізу за ДП контенту інтернет-ЗМІ 

освітньої тематики «Педпреса» (Covid-19). Джерело: дані контент-аналізу за 

ДП. 

Аналіз стосовно джерел походження матеріалу показав, що лише 17% 

контенту є унікальним, переважна більшість – запозичення з МОНУ, УЦОЯО та 

інших джерел (у тому числі російських та європейських). Певним чином це може 

пояснюватися тим, що безпосереднім власником «Педпреси» є МОНУ, однак 

можуть бути й інші фактори – недостатня кількість працівників, що, як результат, 

знижує відсоток авторського контенту чи, як причина до попереднього пункту, 
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недостатнє фінансування. Можливою передумовою є залучення журналістів до 

роботи з підготовки педагогічних газет та журналів видавництва «Педпреса», 

таким чином виникає «розпорошення» штату. Саме цю причину у спілкуванні з 

нами назвало анонімне джерело з «Педпреси» (один із редакторів). На думку 

джерела, власники більше зацікавлені у «зароблянні на вузькоспеціалізованих 

виданнях і їх рекламуванні серед навчальних закладів», аніж на створенні 

якісного інформаційно-аналітичного ресурсу, що не приносить таких прибутків. 

Також наше джерело повідомило, що сайт намагається функціонувати в 

екстреному режимі, бо не вистачає ресурсів, є пропозиція залучати до створення 

контенту відвідувачів, яким виплачуватиметься винагорода за високі перегляди, а 

також форматування сайту і зменшення кількості рубрик (що й відбулося уже 

після завершення нашого дослідження, - автор). 

У нашій роботі ми не розглядаємо фінансову та кадрову політику 

аналізованих ЗМІ, тому ці питання залишаються актуальними для подальших 

досліджень. Детальніші дані стосовно джерел аналізованого контенту «Педпреси» 

за ДП – на рисунку нижче (рисунок 18). 

Рисунок 18. Джерела аналізованого за ДП контенту «Педпреси». Джерело: дані 

контент-аналізу за ДП. 
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Аналіз щодо КПтАП демонструє, що на сайті «Педпреса» найслабше 

висвітлено питання галузі професійно-технічної освіти, попри наявність станом 

на 30.08.2020 р. однойменної рубрики. Загалом, у порівнянні до «Освіти.ua» 

кількість матеріалів менша, передовсім аналітичних (дані нижче). Дані 

структуровані відповідно до секції (назва), рейтингу відповідно до формули 

(графічний символ «+» або «–»), ДБ за статті, репортажі та інтерв’ю (графічний 

символ або числове значення), загальний бал секції (числове значення). 

Дошкільна освіта 

Дистанційна освіта та електронне навчання; ++; 1.5; 3.5 

Запис до дитячого садочка/черги; –; –; 0.0 

Організація навчання у ДНЗ в умовах карантину; +; 0.25; 1.25 

Булінг; +; –; 1.0 

Програма розвитку дітей; +; 0.5; 1.5 

Інфраструктура ДНЗ +; –; 1.0 

(у т.ч. навчально-дидактичне обладнання); 

Наступність між дошкільною та –; –; 0.0 

початковою освітою; 

Інклюзія в ДНЗ (за визначенням ЮНЕСКО); +; –; 1.0 

Компетентності вихователя ДНЗ; +; –; 1.0 

Типологія дитсадків; –; –; 0.0 

Особистий простір дитини; +; –; 1.0 

Розвиток здібностей та поглядів дитини; +; 0.5; 1.5 

Загальний рейтинг категорії 12.75 

Початкова та середня освіта 

Нова українська школа; ++; 2.5; 4.5 

Заробітна плата вчителів; +; 1; 2.0 
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Опорні школи; +; –; 1.0 

Протидія булінгу; +; 0.25; 1.25 

Профорієнтація школярів; +; –; 1.0 

Шкільне харчування; +; –; 1.0 

Розвиток шкільної інфраструктури; +; –; 1.0 

Дефектопедагогіка в цілому; +; –; 1.0 

Інклюзія в початковій та середній школі 

(за визначенням ЮНЕСКО) 

++; 0.25; 2.25 

Інфраструктура шкіл; ++; –; 2.0 

ЗНО; ++; 3.5; 5.5 

Вага атестата; +; –; 1.0 

Навчальний процес в умовах карантину та ++; 2; 4.0 

зонування; 

Дистанційна освіта та електронне навчання 

в початковій та середній школі 

++; 1.25; 3.25 

Призначення директорів шкіл за новими 

конкурсами; 

Досягнення учнів на міжнародних інтелектуальних 

+; 

++; 

–; 1.0 

0.25; 2.25 

та спортивних змаганнях; 

Рейтинги шкіл за результатами ЗНО; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 35.0 

Професійно-технічна освіта 

Система ПТНЗ ; ++; 0.5; 2.5 

Професійні хаби; +; –; 1.0 

Державне замовлення; –; –; 0.0 

«EU4Skills»; +; 0.25; 1.25 

Дуальна освіта; –; –; 0.0 

Міжнародна співпраця; ++; –; 2.0 
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Стипендії; –; –; 0.0 

Навчання в ЗПТО в умовах карантину +; 0.25; 1.25 

(дистанційна освіта та електронне навчання); 

Підвищення престижу ЗПТО; +; –; 1.0 

Державно-приватне партнерство; +; –; 1.0 

Інклюзія в ЗПТО (за визначенням ЮНЕСКО); –; –; 0.0 

Загальний рейтинг категорії 10.0 

Вища освіта 

Вступна кампанія; ++; 4.5; 6.5 

Дистанційна освіта та електронне навчання; ++; 1.75; 3.75 

Державне замовлення; +; 1; 2.0 

Пільги; +; –; 1.0 

Іноземні студенти; +; 0.5; 1.5 

Вступ до українських ЗВО жителів +; –; 1.0 

Криму та Донбасу; 

Студентські стипендії; +; –; 1.0 

Фінансування ЗВО з держбюджету; +; –; 1.0 

Зарплата викладачів ЗВО; +; –; 1.0 

Присудження наукового ступеня доктора філософії; +; –; 1.0 

Плагіат; +; 0.5; 1.5 

Вступ до магістратури, вступні випробування +; 0.25; 1.25 

у формі ЗНО; 

Медична освіта, КРОК; +; 0.5; 1.5 

Рейтинги університетів; +; 0.5; 1.5 

Мобільність університетів; +; 0.25; 1.25 

Євродиплом; –; –; 0.0 

Акредитація; +; 0.25; 1.25 
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Інклюзія у ЗВО (за визначенням ЮНЕСКО); +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 29.0 

Наука 

Фінансування науки; +; 0.25; 1.25 

Функціонування Академії наук України; +; –; 1.0 

Фінансування Академії наук України; –; –; 0.0 

Науково-інноваційні парки; –; –; 0.0 

Інноваційна діяльність та трансфер технологій; +; 1; 2.0 

Матеріальне забезпечення науковців; +; –; 1.0 

Міжнародні наукові проєкти; +; 0.25; 1.25 

Реформа науки; +; 1; 2.0 

Закордонний досвід; +; 0.25; 1.25 

«Відтік мізків»; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 10.75 

Андропедагогіка 

Освіта дорослих в Україні; –; 0; 0.0 

Освіта впродовж життя; +; 0.25; 1.25 

Індивідуалізація навчання; –; 0; 0.0 

Загальний рейтинг категорії 1.25 

Під час контент-аналізу інтернет-ЗМІ «Педагогічна преса» ми 

проаналізували 761 різножанровий матеріал, розміщений на сайті «Педпреси» за 

період 30 серпня 2019 – 30 серпня 2020 року. Замітки склали 719 (94,5%), статті – 

29 (3,8%) репортажів – 0 інтерв’ю – 13 (1,7%). Враховувалися як авторські, так і 

матеріали, що мають посилання на офіційні джерела (МОН, УЦОЯО, інші сайти). 

Аналіз за КПтАП показує, що у порівнянні з «Освітою.ua» кількість матеріалів, 
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що репрезентують різні секції, є значно меншою (загальна кількість балів за всіма 

секціями в «Освіти.ua» склала 150,25 бала, а у «Педпреси» – 98,75. За ДП на сайті 

«Педпреси» найбільше матеріалів було розміщено в секціях КПтАП «початкової 

та середньої освіти» (35,4%), «вищої освіти» (29,4%), найменше – «науки» 

(10,9%), «профтехосвіти» (10,1%) та освіти дорослих «андропедагогіка» (1,3%). 

Під час аналізу секцій КПтАП за ДП сайту «Педпреса» встановлено – найчастіше 

висвітлювалися теми дистанційної освіти та електронного навчання (секція 

«Дошкільна освіта»), ЗНО, Нової української школи (секція «Початкової та 

середньої освіти») та «вступної кампанії» (секція «Вищої освіти»). Загалом на 

сайтах інтернет-ЗМІ «Освіта.ua» та «Педпреса» відповідно до аналізу за КПтАП 

відсотковий розподіл виявлених матеріалів за галузями освіти виявився таким: 

«дошкільна освіта» – 15,4%, початкова та середня» – 35,9%, «профтехосвіта» – 

9,3%, «вища освіта» – 28,7%, «наука» – 9,1% та «андропедагогіка» – 1,6%. 

Отже, завдяки кількісному контент-аналізу інтернет-ЗМІ освітньої тематики 

«Освіта.ua» та «Педпреса» нам вдалося окреслити жанрову специфіку одних із 

найбільших в українському сегменті інтернету ЗМІ на освітню тематику. 

Встановлено, що серед жанрів на обох сайтах превалюють замітки та статті, 

водночас кількість авторських матеріалів є невисокою («Освіта.ua» – 37%, 

«Педпреса – 17%). Це свідчить про необхідність покращення редакційної роботи 

задля створення більшої кількості унікального контенту, щоб мати змогу 

конкурувати   передовсім   зі   «Всеосвітою»,   «НУШ» та «Освіторією» (аналіз 

«НУШ» та «Освіторії» поданий нижче). 

Серед головних джерел, звідки сайти переопубліковують контент повністю 

або частково – органи виконавчої влади, а також інші онлайнові ресурси 

освітнього сегмента України та закордоння. Завдяки встановленню ключових 

категорій, які нині превалюють в освітньому просторі, нам вдалося визначити 

ключові теми, яким аналізовані ЗМІ присвячують увагу, а також проблемні 

галузі – науку, професійно-технічну освіту, інклюзію (в закладах дошкільної 

освіти та ПТО). Надалі можливе дослідження інтерактивності обох ЗМІ як одно-
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го з ключових засобів взаємодії з аудиторією. 

2.4. Аналіз інтернет-ЗМІ на освітню тематику «НУШ» та «Освіторія». 

«Нова українська школа» – інтернет-ЗМІ, створене за підтримки МОНУ 

задля «комунікації в рамках освітньої реформи Нової української 

школи» [259]. Це молодий гравець на ринку освітніх ЗМІ [258]. «Освіторія» 

– інтернет-ЗМІ однойменної неприбуткової громадської спілки Обидва

ЗМІ найбільш інноваційні в українському сегменті онлайнових медіа

освітньої тематики, регулярно наповнюються та мають значну візуальну

складову. Окрім того, найкраща з-поміж 4 аналізованих нами сайтів

комунікація з аудиторією розвинена саме в «НУШ» та «Освіторії». Сайт

«НУШ», наприклад, нещодавно запустив опитування серед читачів щодо

покращення роботи сайту та визначення смаків аудиторії з приводу контенту,

а «Освіторія» має рубрику з інтерактивними уроками, а також нещодавно

запустила проєкт «Освіторія TV» [269].

Сайт «Освіторії» вміщує значну кількість контенту, що стосується сфери 

інновацій та наукових розробок, попри те, що спеціалізується на освітньому 

контенті про початкову та середню школу. Основні рубрики – «Новини», 

«Журнал», «Афіша» (актуальні події у сфері освіти), «Блоги», «Бери й роби» 

(лекції та розробки з різних предметів та галузей знань). Гасло – «Не нудно про 

освіту і виховання». Кількість матеріалів (n=568) за ДП відповідно до 

тематичного розподілу показана на рисунку 19. 
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Рисунок 19. Кількість матеріалів в «Освіторії» за ДП відповідно до 

аналізованих галузей освіти. Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

Жанровий розподіл матеріалів за ДП показаний на рисунку 20. 

Рисунок 20. Жанрова структура матеріалів в «Освіторії» за ДП. 

Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 

Статті за ДП в «Освіторії» складають 23,2%. Превалюють тематики 

інновації, сучасні технології в освіті, розвиток талантів дитини, креативність 

учителів. Щодо джерельної бази матеріалів, то понад 75% матеріалів – унікальні 

авторські. Аналіз трафіку (SimilarWeb) сайту «Освіторії»15 показав, що кількість 

15 https://osvitoria.media/ 
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унікальних користувачів щомісяця складає 197 тис., з них за органічним пошуком 

57,19%, перехід із соцмережі – 26,92%, перехід за прямим лінком –   14.11%. 

Стать та вік відвідувачів: 74,53% – жінки, 39,02% – віком 25-44 роки, 22,20% – 35-

44 роки. Ключові інтереси аудиторії: новини та медіа, освіта та наука, комп’ютери 

та технології, мистецтво, Ключові запити: «вступ 2020», 

«безкоштовні вебінари», «професії майбутнього» [123]. Кількість підписників на 

офіційній сторінці «Facebook»: 186 597 (станом на квітень 2021). 

Критерії ПННМ: Пейвол відсутній (–), нативна реклама присутня у 

незначній кількості (+), ньюслетер присутній (+), мобільна версія має добру 

навігацію (++). 

«НУШ» покликаний інформувати аудиторію про новини, що стосуються 

освітньої реформи Нової української школи. Окрім того, на сайті можна знайти 

чимало контенту, присвяченого міжнародному досвіду, а також значну кількість 

матеріалів на теми інклюзії. Ключові рубрики – «Новини», «Статті», «Афіша», «Є 

питання», «Уроки.Covid-19», «Інклюзія», «Навчаємось разом». Типовий приклад 

мутованого освітнього ЗМІ. 

Кількість матеріалів (n=418) за ДП відповідно до тематичного розподілу 

показана на рисунку 21. 

Рисунок 21. Кількість матеріалів в «НУШ» за ДП відповідно до 

аналізованих галузей освіти. Джерело: дані контент-аналізу за ДП. 



128 

Жанровий розподіл матеріалів за ДП показаний на рисунку 22. 

Рисунок 22. Жанрова структура матеріалів в «НУШ» за ДП. Джерело: 

дані контент-аналізу за ДП. 

Статті складають 29,4%. Превалюють такі тематики: система викладання та 

оцінювання у школі, Нова українська школа, закордонний досвід. Щодо 

джерельної бази матеріалів, то понад 70% матеріалів – унікальні авторські. Аналіз 

трафіку (SimilarWeb) сайту «НУШ»16 показав, що кількість унікальних 

користувачів щомісяця складає 258 тис., з них за органічним пошуком 51,87%, 

перехід із соцмережі – 23,66%, перехід за прямим лінком – 21,40%. Стать та вік 

відвідувачів: 78,17% жінки, 40,66% – віком 25-44 роки, 23,79% – 35-44 роки. 

Ключові інтереси аудиторії: новини та медіа, освіта та наука, право та влада, 

НУШ. Ключові запити: «НУШ», «нова українська школа», «дистанційне 

навчання» [123]. Кількість підписників на офіційній сторінці «Facebook»: 101 616 

(станом на квітень 2021). 

Пейвол відсутній (–), нативна реклама присутня у значній кількості (++), 

ньюслетер присутній (+), мобільна версія має добру навігацію (++). 

Аналіз «Освіторії» та «НУШ» щодо КПтАП здійснено лише у категоріях 

«початкова та середня освіта», оскільки сайти спеціалізуються саме на такому 

типі контенту. Дані структуровані відповідно до секції, рейтингу відповідно до 

формули, ДБ за статті, репортажі та інтерв’ю, загального балу секції. 

16 https://nus.org.ua/ 
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«Освіторія» 

Початкова та середня освіта 

Нова українська школа; ++; 2.0; 4.0 

Заробітна плата вчителів; +; 0.5; 1.5 

Опорні школи; +; 0.25; 1.25 

Протидія булінгу; ++; 2.5; 4.5 

Профорієнтація школярів; +; 0.25; 1.25 

Шкільне харчування; +; 0.25; 1.25 

Розвиток шкільної інфраструктури; ++; 1.0; 3.0 

Дефектопедагогіка в цілому; ++; 1.0; 3.0 

Інклюзія в початковій та середній школі ++; 2.0; 4.0 

(за визначенням ЮНЕСКО) 

Інфраструктура шкіл; +; 1.0; 2.0 

ЗНО; н/а*.; н/а.; н/а. 

Вага атестата; +; –; 1 

Навчальний процес в умовах карантину ++; 3.25; 5.25 

та зонування; 

Дистанційна освіта та електронне навчання ++; 3.25; 5.25 

Призначення директорів шкіл за новими –; –; 0.0 

конкурсами; 

Досягнення учнів на міжнародних 

інтелектуальних та спортивних змаганнях; +; 1.0; 2.0 

Рейтинги шкіл за результатами ЗНО; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії 40.25 

*ЗНО не аналізоване в секціях початкової та середньої освіти

«НУШ» 

Початкова та середня освіта 
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Нова українська школа; ++; 6.5; 8.5 

Заробітна плата вчителів; +; 1.0; 2.0 

Опорні школи; +; –; 1.0 

Протидія булінгу; ++; 1.25; 2.25 

Профорієнтація школярів; +; 0.5; 1.5 

Шкільне харчування; +; 0.25; 1.25 

Розвиток шкільної інфраструктури; +; 0.25; 1.25 

Дефектопедагогіка в цілому; +; 0.5; 1.5 

Інклюзія в початковій та середній школі ++; 2.5; 4.5 

(за визначенням ЮНЕСКО) 

Інфраструктура шкіл; +; 0.5; 1.5 

ЗНО; н/а*.; н/а.; н/а. 

Вага атестата; +; –; 1.0 

Навчальний процес в умовах карантину ++; 2; 4.0 

та зонування; 

Дистанційна освіта та електронне навчання ++; 2.5; 4.5 

Призначення директорів шкіл за новими +; –; 1.0 

конкурсами; 

Досягнення учнів на міжнародних +; 0.25; 1.25 

інтелектуальних та спортивних змаганнях; 

Рейтинги шкіл за результатами ЗНО; +; –; 1.0 

Загальний рейтинг категорії; 38.0 

*ЗНО не аналізоване в секціях початкової та середньої освіти

У процесі аналізу ми встановили, що обидва ЗМІ – «Освіторія» і «НУШ» 

використовують прийоми сторітелінгу, наповнюють сайт візуальним контентом. 

Серед основних переваг «Освіторії» – мультимедійні історії, за допомогою яких 

читач заглиблюється у суть сказаного, цікавиться продовженням, а також 

використання статей-списків та тяжіння до культурно-міфологічного сегмента. 
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Серед недоліків – відсутність широкого спектра тем, зменшення ролі 

інформування. Серед переваг сайту «НУШ» – унікальність платформи як 

дітища освітньої реформи, де експлікуються ідеї та генеруються 

сенси, зацікавленість у думці читачів – взаємодія і контакт з аудиторією. 

Перевагою є занурення у міжнародний досвід, розповіді про можливості його 

впровадження в Україні. Серед недоліків – генерація офіційних думок з 

низькою часткою критики. Обидва сайти випускають велику кількість 

авторського контенту, що свідчить про налагоджену редакційну роботу. 

Обидва сайти приділяють у порівнянні з «Педпресою» та «Освітою.ua» значно 

більшу увагу інклюзії й темам булінгу у школі. 

2.5. Використання технологій едьютейнменту та електронного навчання в 

українських ЗМІ в умовах пандемії 

Важливість дистанційної освіти як інструмента навчального процесу 

майбутнього підкреслювалася ще до початку пандемії [11, с.35]. Враховуючи 

зміни форматів та концепцій освіти, що відбулися у 2020-2021 роках у зв’язку з 

пандемією COVID-19, дистанційна форма навчання набула широкого поширення. 

ЗМІ отримали можливість стати «другою школою» – в Україні починає 

розвиватися едьютейнмент (англ. Edutainment). На противагу поширеній дефініції 

інфотейнменту як явища медіакультури, едьютейнмент покликаний підвищити 

інтелектуальний рівень молодого покоління шляхом інформування в адаптивних 

онлайн-форматах. 

Сьогодні освіта переходить на більш інтерактивні, захопливі, 

експериментальні методи навчання в багатьох країнах [4, с.475]. Сучасна система 

освіти готує дитину до життя в стабільному світі й не відповідає викликам, перед 

якими опиняється людина XXI століття [6, с.7]. 65% нинішніх першокласників 

отримають професії, яких на сьогодні ще не існує [28, с.27], [19]. Освітня 

концепція в межах «стійкого розвитку» спрямована на «підготовку учнів до 

вирішення різноманітних і взаємопов'язаних екологічних, соціальних та 
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економічних проблем, з якими вони будуть стикатися в міру того, як змінюється 

світ навколо». [Белл, 2016, с.48]. Зрештою, якісна освіта – одна з цілей «сталого 

розвитку» [7, с.8]. 

Ще американський філософ та реформатор Джон Дьюї відзначав важливість 

ініціатив та емоцій у процесі навчання і підкреслював, що навчання (впродовж 

усього життя) є основоположним для існування людини. На думку Дьюї, освіта не 

повинна бути виснажливим й неприємним процесом [25, 1897, с.77-80]. 

Сучасна теоретикиня освіти Нел Ноддінгс у своїй роботі «Щастя й 

освіта» критикує систему освіти, стверджуючи, що вона має бути спрямована до 

головної мети й призначення людського життя – щастя [92]. 

Крім того, варта уваги точка зору дослідників Ї. Немця та Й.Трна, які 

визначають едьютейнмент як нову технологію реального навчання, що 

орієнтована на методичне розуміння гри й ігрової техніки, головними мотивами 

якої є радість і щастя [91]. 

Враховуючи наукові підходи, існує декілька ключових шляхів, які 

допомагають інтерпретувати дефініцію едьютейнменту. Більшість закордонних 

підходів розглядає у своєму дослідженні турецька науковиця Н.Аскакал [2, 

c.1233]. Д.Шульман та В.Бовен характеризують едьютейнмент як «заохочення

навчання шляхом взаємодії й комунікації з авдиторією, дослідження шляхом

створення навчальної свідомості методом проб і помилок» [121]. Науковиці

А.Друїн та С.Соломон визначають вплив на едьютейнмент медіа факторів (таких

як звук, анімація, відео), називаючи ключовими характеристиками явища –

розважання навчанням і навчання розважанням(29). Італійські науковці

Ф.Колаче, М.Де Санто, А.П’єтросанто, А.Трояно описують едьютейнмент як вид

розваг, що розроблений з освітньою метою шляхом включення таких

розважальних різновидів, як мультимедійне програмне забезпечення, інтернет-

сайти, музика, фільми, відео, комп'ютерні ігри й телевізійні програми, з метою

отримання освіти в процесі задоволення [18].
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Технології едьютейнменту активно використовують аналізовані нами ЗМІ. 

Зокрема, «Освіторія» запустила курс «Бери й роби», що дозволяє вчителям 

отримати доступ до лекцій та навчальних матеріалів з дистанційної освіти. 

«Освіторія» пропонує вивчити сучасні методики та підходи дистанційного 

навчання, дослідити ресурси, які допоможуть організувати віддалений освітній 

процес. Освітнє ЗМІ виступає не просто інформаційним ресурсом, а повноцінною 

навчальною платформою, що сприяє гейміфікації навчального процесу, 

підвищенню дистанційної інтеракції між вчителем та учнями [158]. 

«НУШ» разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні запустила 

рубрику «COVID-19: уроки для учнів 6-10 класів», де можна завантажити 

інтерактивні матеріали для вчителів та учнів стосовно організації навчального 

процесу в умовах дистанційної освіти [320]. Тут варто згадати також ресурс 

«Розвиток дитини», розроблений «Освітою.ua». 

Особливу нішу в дистанційному освітньому процесі займає 

телебачення. Торік з початком пандемії українські телеканали за співпраці з 

Міністерством освіти та науки запустили щоденну телетрансляцію безплатних 

відеоуроків та онлайн-курсів. За кожним класом був закріплений окремий 

телеканал [170]. До участі у школі долучилися такі телеканали: «Піксель TV», 

«UA: Культура», «НЛО TV», «ПлюсПлюс», «ПлюсПлюс та 112 Україна», 

«ZOOM та NewsOne», «ZIK», «Індиго»,    «УНІАН»,    «Рада»,    «UA:    

Культура»,    «UA:    Перший»,    «М1», «ПлюсПлюс», «112 Україна», «ZOOM», 

«News One», «Zik», «5 канал», «Індиго», «УНІАН», «Рада», «UA: Культура», 

«UA: Перший», «М1», «Дім/Дом» та телеканали «Суспільного 

мовлення» (регіони). 

Також заняття   Всеукраїнської   онлайн-школи   транслювали   «ТСН»   та 

«Київ». До ініціативи приєдналося «Радіо культура». 

«Ненудні та креативні відеоуроки транслюватимуться в найзручніший 

для школярів час» [329]. До знімального процесу як учні приєдналися 

зірки української естради, телеведучі, журналісти. Отже, в період 

альтернуючих суспільних змін, спричинених пандемією COVID-19, освітньо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9B%D0%9E_TV
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9B%D0%9E_TV
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медійне партнерство виходить на новий рівень співпраці [191]. За даними 

«Освіторії», у Великій Британії лише 40 % вчителів могли ефективно 

організувати освітній процес під час пандемії, в Україні цей показник – 

суттєво нижчий [328]. Альтернативні освітні технології (як-от 

співпраця з телеканалами) використовуються від початку пандемії в різних 

країнах світу. Ось деякі приклади [106, с.11-12]: 

Бельгія: Освітні програми транслюються по національному телебаченню, 

підкреслюючи важливість продовження домашньої освіти. Телеуроки охоплюють 

всі обов'язкові предмети в I-XII класах, за винятком іноземних мов і спорту. Крім 

того, Інформаційна система управління освітою EMIS – агентство при 

Міністерстві освіти, залучало учнів до розробки уроків. Деякі відомі діти теж вели 

заняття для молодших класів. 

Ізраїль: Щоденна трансляція національних уроків учителями (24 класні кімнати 

одночасно, 6 годин щодня для носіїв як арабської, так й івриту); підтримка 

компетентностей вчителів – цифрові кімнати й вебінари; інтерактивні 

навчальні завдання і багатий медіаконтент, що охоплює 80% національної 

навчальної програми, доступний на порталі для вчителів, а також запущені 

портали для учнів і батьків. 

Латвія: Телебачення Латвії за співпраці з Національним центром освіти 

підготувало спеціальну щотижневу добірку освітніх і розважальних телепередач 

для різних вікових груп. Національне телебачення транслює театральні 

постановки для школярів. При координації Міністерства освіти й науки 

технологічна підтримка надається учням, у яких вдома немає інтернету. 

Найбільші оператори мобільного зв'язку «LMT» і «BITE» надають мобільні 

телефони та планшети для 5000 учнів (близько 3% від загального числа школярів) 

в Латвії. 

Румунія: Онлайн-курси у партнерстві з різними провайдерами (Google, 

Microsoft і т.д.), співпраця з національним телевізійним каналом для 

впровадження програми «Телешкола», усі уроки доступні в записі. 
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Мексика: Онлайн-уроки з гімнастичними перервами для вчителів та учнів. 

Використання технологій і засобів масової інформації в освітньому процесі 

певною мірою переоцінює сприйняття освітнього процесу. Польська дослідниця 

Ю.Войняк вважає, що розвиток кінематографу відкрив нові можливості для 

педагогів – технології дозволяють візуалізувати ідеї й поняття, які важко описати. 

Науковиця зазначає, що фільм дозволив по-новому наблизити світ до учнів і 

значно доповнив те, що раніше було доступно тільки через підручники, зошити та 

шкільну дошку [146, c.168-169]. Ю.Войняк пише, що культура видовищності 

перешкоджає розвитку едьютейнменту, багато медіаповідомлень, які 

декларуються як освітні, мають не освітній, а розважальний аспект. Тому 

Ю.Войняк застерігає – використання мультимедіа в освітньому процесі може бути 

пов'язано з розмиванням кордонів між освітою і розвагами, що призводить до 

створення специфічного гібрида. Едьютейнмент, на думку науковиці, передбачає 

навчання одержувача повідомлення за допомогою використання комунікативної 

форми, передбаченої для розважального повідомлення [146, c.168-169]. 

Ю.Войняк зауважує, що першим, хто використав дефініцію едьютейнмент 

на телебаченні був В.Дісней. Він використав термін для опису науково- 

популярної програми «The true life adventures» («Справжні життєві пригоди») 

[128]. Попри те, одним з найбільш відомих прикладів раннього едьютейнменту є 

телепрограма «Вулиця Сезам», створена в США в 1969 році, яка налічує 4100 

епізодів. Програму переклали на більш як 30 мов, і зараз вона транслюється 

приблизно в 120 країнах світу [117]. Такий успіх цієї програми, на думку 

Ю.Войняк, став можливий завдяки зближенню учнів з різними явищами або 

історичними реаліями, розважальні форми стали своєрідним провідником ідей, 

бажаних установок і моделей поведінки. Ю.Войняк зауважує, що крім читання 

або множення, діти вчаться бажаним моделям поведінки й цінностям, які слід 

культивувати й в дорослому житті, наприклад, що ніхто не повинен бути самотнім 

на Різдво, що ми повинні допомагати слабким, і що дружбу варто берегти [146, 

c.170].
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Українська дослідниця А.Горчикова зауважує: «донині аналіз 

глобалізаційних змін освітнього контенту всеукраїнських телеканалів ще не 

ставав об’єктом наукового аналізу» [175, с.334]. Недостатнє висвітлення 

освітнього контенту на телебаченні О.Поплавський пов’язує з економічними 

причинами, а також відсутністю комплексного підходу до створення таких 

програм. Науковець констатує превалювання над національними освітнім 

контентом міжнародного, який можна купити в пакетах супутникового 

телебачення [278, с.209]. 

О.Поплавський підкреслює: «Загальноосвітні передачі національного 

виробництва як напрям лише починають розвиватися. Нині їх майже цілковито 

витісняє зарубіжний телепродукт, але потенціал вдосконалення освітніх передач 

українського виробництва дуже значний» [278, с.209]. 

В експертному обговоренні «Де «живе» розум на українському ТБ?», яке 

відбулося на сторінках «Дня», політолог і телеведучий Т.Літковець зауважує, що 

національне телебачення деградує. Цит.Т.Літковця: «Телебачення через 

загрозливе зменшення частки культурно-просвітницьких програм вже давно 

перестало бути „домашнім вихователем“, а перетворилося на засіб політичної 

пропаганди та розваг» [197]. 

На думку медіаекспертки А.Мніх на українському телебаченні немає 

інтелектуальних програм в «чистому вигляді». Люди не дивляться таких програм, 

бо контент зроблений нецікаво, неактуальний [197]. 

Водночас за даними дослідження українських науковців О.Гояна, В.Гоян, 

А.Бессараб, Т.Білецької, Н.Зикун, виявлена системна проблема підготовки 

журналістів для телерадіомовлення, зокрема, на етапі вибору професійної 

спеціалізації студентами, а також при навчанні в групах спеціалізації. Більшість 

опитаних студентів асоціюють телебачення і радіо тільки з наземним (цифровим), 

супутниковим або кабельним мовленням (лінійним телебаченням чи радіо), не 

розглядаючи онлайн-подкастинг або онлайн-потоки телерадіокомпаній, в тому 

числі соціальних мереж, як новий напрямок сучасного телерадіомовлення [49]. 
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Постає потреба в якісній підготовці фахівців для телерадіомедій, зокрема 

тих, які спеціалізуються на контенті освітнього спрямування. Напрацювання 

складників професійної компетентності для таких журналістів, вивчення 

програм підготовки студентів, які спеціалізуються на створенні освітньо-

наукового контенту (в Україні та за кордоном), може стати підґрунтям для наших 

подальших досліджень. Навчання методикам едьютейнменту, вивчення 

успішного досвіду, дозволить підготувати фахівців, які розумітимуться в 

специфіці розробки проєктів та створення освітнього контенту, попит на який 

суттєво підвищився з розвитком дистанційної освіти в умовах пандемії. 

Дослідження О.Гояна, В.Гоян, А.Бессараб, Т.Білецької, Н.Зикун має гостру 

актуальність з точки зору змалювання психологічних портретів студентів, яких 

готують створювати контент на телебаченні та радіо. Врахування такого підходу 

дозволяє комплексно підійти до напрацювання компетентностей, якими такі 

студенти мають володіти [49, с.141-147]. Науковці виділяють чотири психотипи. 

Для «Класиків» необхідно розробити спеціальні завдання, які передбачують 

розвиток аналітичних навичок і, разом з тим, використовувати різноманітні творчі 

завдання, що позитивно вплинуть на творче мислення й збалансують 

прагматичну й емоційну складові при створенні освітніх теле- і радіопроєктів. 

«Джазмени» натомість готують телевізійні програми на інстинктивному рівні, 

часто знаходять полярні позиції (позитивні й негативні, добрі й погані). 

Дослідники зазначають: «Джазмени критично оцінюють свою роботу, але легко 

можуть домогтися в ній успіху, тому що жодна теле- чи радіокомпанія не 

може обійтися без емоційної складової». Щодо психотипів «Рокерів» і 

«Конформістів», то вони, на думку науковців, абсолютно протилежні, як в 

студентських групах, так і в професійному середовищі [49, с.141-147]. 

У роботі «Комунікативні стратегії професійного розвитку теле- і 

радіожурналіста: психотипологія і соціальна модель» О.Гоян, В.Гоян, А.Бессараб, 

Т.Білецька, Н.Зикун зауважують: «студентам слід пояснити, що поява нових 

медіа-технологій на телерадіоринку не означає відмови від попередніх техно-
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логічних досягнень, які телебачення і радіо успішно використовували й 

продовжують використовувати дотепер», окрім того, автори дослідження 

зауважують, що перспективний теле- і радіобізнес починається з конкуренції 

серед виробників контенту – тільки тоді якісний контент знаходить потрібну 

цільову аудиторію, розміщується на конкурентних каналах дистрибуції, і 

привертає конкурентні технології дистрибуції» [49, с.141-147]. 

Висновки вищенаведеного дослідження – нове віяння у підходах до 

розуміння компетентностей медіафахівців. Вони цікаві передовсім для 

збалансованого створення збірного образу автора контенту на телебаченні та 

радіо, врахування прагматичних та емоційних складових, дозволяють комплексно 

підійти до визначення ключових компетентностей майбутніх авторів теле- та 

радіоконтенту. Оскільки в нашій дисертаційній роботі ми аналізуємо складники 

професійної компетентності, які, на думку експертів, важливі для освітніх 

журналістів, що працюють в електронних виданнях і створюють переважно 

текстовий контент, нашим завданням для майбутніх досліджень буде опрацювати 

подібні дані для освітніх теле- та радіожурналістів. Опитування експертів галузі 

(як українських, так і закордонних), що працюють з освітньо-науковими 

передачами та проєктами, а також порівняння отриманих даних з актуальними 

програмами підготовки фахівців в навчально-науковому інституті журналістики – 

новий виклик для нас, який дозволить вдосконалити наявне дослідження, 

розширити коло зацікавлених в ньому науковців і практиків. 

Комплексне дослідження технологій едьютейнменту в медіапрактиці на 

сьогодні набуває все більшої актуальності. 

Окрім того, як зауважують В.Гоян та О.Гоян, авдиторія телебачення й радіо 

«дорослішає», нові покоління інтернетизовані й віддають перевагу інтернет-

ЗМІ та соцмережам. Тому телерадіомовлення шукає способи оптимізувати 

свою діяльність, пристосовуючись до медіареалій [50, с.38]. 

Потребу ширшого дослідження впливу теледискурсу на дитячу 

авдиторію підкреслюють українські медіадослідники та педагоги Н.Коцюмбас, 

І.Пенчук, В.Загороднюк, Ю.Данько, М.Кирпичникова, Т.Леонтьєва, 
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Т.Пономаренко, Л.Романюк і В.Слотіна, В.Крошко, Н.Літінська, Б.Семчук та інші 

[235, с.26], [275], [182], [201], [220], [241], [277, с.172], [292], [236], [243], [297]. 

З моменту запровадження широколокалізованої дистанційної освіти все 

більшого значення на глокальному рівні набуває e-learning, тобто електронне 

навчання за допомогою інформаційних технологій. Спеціалізовані ЗМІ стають 

ресурсом для дистанційної освіти – розміщені на сайтах «НУШ», «Освіторії», 

«Освіти.ua» матеріали дозволяють викладачам, учням та батькам отримати доступ 

до курсів лекцій, відеоуроків, інтерактивних завдань та інших форм електронної 

освіти. Розвиток платформ для e-learning в освітніх ЗМІ підтримують міжнародні 

організації та уряд. Варто відзначити курс «Освіторії» «Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання», де експерти розказують вчителям про креативні 

інструменти для організації електронного навчання, а також платформу 

«Урок.Освіта.ua», вебінари, розробки, олімпіади сайту «Всеосвіта». 

Ще у 2018 році, до початку пандемії, відзначалася недостатня розробленість 

державної політики у сфері електронного навчання, слабке наповнення 

мультимедійним контентом, некомпетентність викладачів. А користувачів 

технологій e-learning в Україні налічувалося всього 175,8 тис., тобто 4,5% від 

загальної кількості учнів [33, c.2-3]. 

Українські медіадослідники Т.Крайнікова, Е.Крайніков, Т.Єжижанська 

протягом березня-квітня 2020 року опитали українську молодіжну аудиторію (364 

респонденти віком від 18 до 29 років). Дослідження виявило, що тема коронавірусу 

стала пріоритетною для 82% респондентів. Посилилися фобії молодих 

респондентів –  понад 70% заявили, що відчувають тривогу і страх. Тривожна 

реакція на пандемію спонукала споживачів ЗМІ (46%) звернутися до більшої 

кількості джерел інформації, ніж зазвичай. З іншого боку, деякі споживачі ЗМІ 

скоротили свої контакти з медіа, що є типовою захисною реакцією. «Дослідження 

показало появу нових викликів для медіакомпаній.  ЗМІ повинні передбачати 

наслідки поширення інформації, фейкових новин, і відповідним чином коригувати 
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стратегії контенту – дотримуватися журналістських стандартів, принципів 

відповідального поширення новин, перевірки фактів», – пишуть дослідники [72]. 

На думку науковців, у новинах необхідно тематизувати нові практики організації 

праці, освіти, раціонального дозвілля – спосіб життя в умовах карантину, і 

розповідати про відповідний прогресивний досвід. Новини повинні оперативно 

надавати авдиторії ідеї перспективних карантинних і посткарантинних практик 

[72]. 

 Українські дослідниці О.Тріщук та О.Гриценко зауважують, що в період 

COVID-19 ключовим джерелом інформування щодо пандемії стали інтернетмедіа, 

серед основних факторів довіри авдиторії до них науковиці називають швидкість 

поширення інформації, доступ у будь-який час, а також припинення роботи деяких 

традиційних медіа на час карантину [314, с.82].

ЗМІ в період пандемії стали одним із ключових трансляторів електронної 

освіти, розміщуючи онлайн навчальні матеріали з використанням мультимедійних 

технологій для інтерактивних уроків. В «Освіторії», наприклад, за наповнення 

таким контентом відповідала група журналістів.

1. Серед проаналізованого контенту чотирьох інтернет-видань освітньої

спеціалізації (3352 публікації) встановлено, що за жанровою структурою 

превалюють замітки (2714; 80,9%), відчувається брак репортажів (56; 1,7%) 

та інтерв’ю (130; 3,9%). Аналітичні жанри сильніше представлені у групі 2, 

кількість статей загалом – 452 (13,5% від загальної кількості). Брак 

аналітичних жанрів особливо відчутний стосовно тем дошкільної, 

інклюзивної та професійно-технічної освіти. Контент-аналіз матеріалів 

групи 1 (2366 матеріалів, 70,6% від усієї вибірки у двох групах) показав, що 

найбільша кількість матеріалів за аналізований період стосувалася тем 

початкової та середньої освіти (1131 матеріал, 47,8%), найменша –

професійно-технічної освіти (131, 5,5%). Аналіз матеріалів у другій групі 

(29,4% від аналізованих матеріалів в обох групах) показав, що превалює 

тема початкової освіти (401 матеріал, 40,7%), значною є доля матеріалів, що 

стосуються дистанційної освіти (16,7% у «НУШ» та 16,9% в «Освіторії»).

Висновки до другого розділу 
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2. Є проблема унікального контенту. Більшість матеріалів «Педпреси» (83%),

а також значна частина «Освіти.ua» (63%) є запозиченням або доповненим

матеріалом, отриманим із сайтів МОНУ, УЦОЯО чи інших джерел.

3. Порівняно високою є кількість матеріалів, що стосуються форм і процесів

дистанційної освіти. Ріст цих матеріалів пов'язаний із заходами, які

запровадив Уряд України в межах боротьби з пандемією.

4. У певних ЗМІ низькою є кількість матеріалів, що стосуються інклюзії в її

широкому розумінні («Педпреса», «Освіта.ua»), а також процесів, що

відбуваються в українській науці (усі аналізовані ЗМІ). Теми «відтоку

мізків», матеріального забезпечення науковців, розвитку науково-

інноваційних парків, міжнародного досвіду та інноваційної діяльності й

трансферу технологій – поодинокі, трохи частіше висвітлювалася діяльність

Академії наук України.

5. Кількісні показники та показники висвітлення КПтАП відповідно до

актуальних секцій в розрізі проведеного контент-аналізу показують, що у

секції «Дошкільна освіта» превалюють теми дистанційної освіти, організації

навчання у ДНЗ в умовах карантину та проблеми встановлення особистого

простору дитини. Найповніше про тематику секції інформували сайти

інтернет-ЗМІ «Освіторія» та «НУШ», найгірше – «Педпреса». Слабко

висвітлювалися тематика наступності між дошкільною та початковою

освітою, інклюзії в ДНЗ. Серед секції «Початкова та середня освіта»

превалюють теми дистанційного навчання, нової української школи, ЗНО і

зарплати вчителів, слабко висвітлюється тема досягнення учнів на

міжнародних змаганнях. У секції «профтехосвіти» слабко висвітлені усі

теми, зокрема, інклюзія. Найповніше тут працює «Педпреса» (7% від

загальної кількості матеріалів) та «Освіта.ua» (майже 5%). У секції «Вищої

освіти» аналізовані ЗМІ групи 1 зосереджуються на питаннях вступної

кампанії й держзамовлення, відчутною є кількість матеріалів стосовно

проблеми плагіату, на низькому рівні висвітлення раніше скандальної
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тематики медичної освіти та іспиту «Крок». Підвищена увага до вступу до 

українських ЗВО жителів Криму та Донбасу. У секції «Науки» превалюють 

матеріали про закордонні практики, критично низькою є кількість 

аналітичних матеріалів про досвід і процеси, що відбуваються в українській 

науці (менше ніж 0,5%). Тема андропедагогіки висвітлена на рівні 1% від 

загальної кількості матеріалів, хоча ідеї «освіти впродовж життя» 

зустрічалися у близько 3% матеріалів. Порівняно високою (за КПтАП) є 

кількість матеріалів, присвячена питанням булінгу. 

6. У зв’язку з розвитком дистанційної освіти внаслідок пандемії актуальності

набуває застосування в медійній практиці технології едьютейнменту.

Зокрема, такі технології використовують тією чи іншою мірою всі

аналізовані нами ЗМІ. Окрім того, яскравим прикладом є Всеукраїнська

школа онлайн. Загалом, варто підкреслити важливість подальших наукових

розвідок стосовно міжнародного та національного досвіду використання

інструментів едьютейнменту та електронного навчання в медійному вимірі.



143 

РОЗДІЛ III. СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСВІТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА. РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАНЬ 

3.1. До поняття компетентності освітнього журналіста 

Не менш важливим є питання підготовки кадрів для освітньої журналістики. 

В Україні наразі є лише одна бакалаврська програма, де готують фахівців з 

«освітньої журналістики». Автор цього дослідження є випускником пілотної 

програми «Освітня журналістика», яка впроваджувалася в Інституті 

журналістики, і дала можливість студентам стажуватися в органах влади та в 

інтернет-ЗМІ освітньої тематики. Навчальні програми, однак, були 

переобтяжені педагогічним компонентом, що складався з предметів на зразок 

«Викладання релігії у середній школі» або «Фізичний образ світу». Заняття з 

педагогіки й психології дали розширену інформацію про історію 

педагогічної науки в Україні й світі та дали змогу ознайомитися з головним 

поняттєвим апаратом дисципліни. 

Заняття проводили викладачі Інституту журналістики та кафедри 

педагогіки факультету психології університету імені Тараса Шевченка. У 

підсумку – групи студентів готували макети видань на освітню тематику. Попри 

те, відчувався брак розробленості теоретичного та практичного підґрунть для 

впровадження курсу лекцій та практичних занять «Освітня журналістика», а 

для розроблення програм освітньої програми «Освітня журналістика» і 

поготів. Саме тому ми додаємо пропозиції зі створення термінологічного 

словничка галузі освітньої журналістики. 

Програма підготовки освітнього журналіста в КНУ імені Тараса Шевченка, 

випускником якої був автор дослідження, передбачала викладання впродовж двох 

семестрів таких дисциплін «Види журналістики за проблематикою: освітня 

журналістика» (3 кредити, іспит), «Освітня журналістика» (4 кредити, іспит), 

«Система освіти в Україні та світі» (3 кредити, залік), «Педагогіка» (3 кредити, 
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залік), «Євроінтеграційні стандарти вищої освіти» (2 кредити, залік), «Уявлення 

про фізичний образ світу у вищій школі» (2 кредити, залік), «Актуальні питання 

організації навчального процесу у вищій школі» (2 кредити, залік), «Актуальні 

питання організації навчального процесу у середній школі» (2 кредити, залік), 

«Практикум   з   аналізу   діяльності   освітніх   закладів   (1,5   кредита,   залік), 

«Викладання релігії у школі» (2,5 кредита, залік). Здійснення освітнього 

процесу забезпечували викладачі з Інституту журналістики, кафедри 

педагогіки факультету психології КНУ. 

Очевидно, що для підготовки фахівця з подвійним дипломом (журналіста й 

педагога) варто суттєво збільшити кількість кредитів й розширити 

дисципліни програми. Попри те, пілотна програма мала й практичну 

компоненту – студенти стажувалися у видавництві «Педпреса» та пресслужбі 

Міністерства освіти й науки України, знайомилися з освітніми журналістами, 

що проводили лекції в межах навчальних дисциплін, відвідували заклади 

інклюзії й загальноосвітні навчальні заклади. Серед складників 

журналістської компетентності, набуття яких передбачало засвоєння 

програми, були «здатність пропонувати освітню тему, що відповідає жанру чи 

формату ЗМІ», «отримання інформації від осіб, що є джерелом інформації 

в освітній сфері, із застосування різних методів збору та обробки інформації; 

пошук необхідної інформації на теми освіти, здатність перевіряти надійність 

та вірогідність такої інформації», «систематизація та відбір інформації згідно із 

задумом, завданнями; визначення відповідності зібраної інформації, підбір 

стильових засобів, технологічних прийомів та інших засобів вираження 

теми». Усі студенти програми виконували індивідуальний план (поданий 

нижче): 
ОСВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА 

Модуль 2 
Індивідуальний план засвоєння дисципліни 
Студ. _ 

Тема Види діяльності 
Тут напишіть 
Прочитати....... 
Законспектувати ........ 
Проаналізувати ............ 

Журналістський продукт 
Добірка новин 
Замітка 
Інтерв’ю 
Стаття 
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Статті, книжки, ті які Вам 
запропоновані, 
і ті які  самі виявите бажання 
опрацювати 

Дайджест 
Репортаж 
Це те, що маєте написати самі 

Жанрово-стильова палітра матеріалів. 
Специфіка пошуку, опрацювання та 
поширення інформації в межах профес 
діяльності освітнього журналіста. 

 

Університет в освітньому просторі держ  
Міжнародний контекст Університету – 
Університет – терен здійснення майбут. 
Присутність Університету в медіях 
СТУДЕНТИ про Університет 
Університет про себе 
Випускники про Університет 
Роботодавці про Університет 
… 

Студент має здати 4 матеріали - найвищі бали за опубліковані матеріали – "Освітній портал", "Освіта України", "Київський 
університет", "Жу-жу", "Ять" тощо) 

В навчально-науковому інституті журналістики наразі є можливість обрати 

спецкурс або практикум з освітньої журналістики в рамках дисциплін вільного 

вибору. 

На нашу думку, для освітнього журналіста не достатньо просто записати 

інформацію, представлену на профільних пресконференціях та брифінгах, він 

має знайти підхід для доступного та мультимедійного представлення цієї 

інформації [119]. 

К.Кері, директор програм з освітньої політики Фонду «Нова Америка» 

у статті «Чому журналісти ненавидять писати про освіту» стверджує, що 

більшість журналістів уникає можливостей писати про освіту, тому що ця тема 

складна і позбавлена безпосередньої драми й конфлікту, як це буває при 

висвітленні політики, закордонних справ або бізнесу. Кері пише: «Немає 

чітких героїв або лиходіїв, реальну проблему – навчання – важко 

зобразити» [90]. 

Дослідник та медіафахівець В.Іванов радить журналістам, що пишуть на 

теми освіти, «враховувати позитивний та негативний досвід», а також 

акцентує, що питання освіти варто висвітлювати «з різних аспектів» [40]. 

Медіатренер та журналіст А . Юричко зауважує: «Але при написанні матеріалів 

треба враховувати експертні точки зору, а не побутове уявлення про цю 

тему» [40]. 



146 

С.Здіорук, М. Карпенко, І. Богачевська, С. Зубченко, А. Іщенко, В. Лозовий 

зазначають, що «забезпечення ринку праці регулярною та своєчасною 

інформацією про попит на професії й кваліфікації» та «раннє виявлення тенденцій 

у галузях і змін у технології та професіях» дозволить «покращити й розширити 

взаємодію між акторами ринку професійно-технічної та вищої освіти». 

Учасником моніторингу тенденцій, автором аналітичних розробок і 

координатором інформаційної складової таких взаємодій може і повинен бути 

освітній журналіст [204]. 

В аналітичній записці «Європейський досвід планування підготовки 

вищими навчальними закладами затребуваних спеціалістів» автори зазначають, 

що необхідним є: «широке залучення роботодавців до процесу підготовки кадрів 

різного освітньо-кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу: планування 

обсягів і напрямів підготовки, створення навчальних програм, працевлаштування 

по закінченні навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації у процесі 

професійної діяльності» [211]. Ця теза знаходить підтвердження у практичній 

діяльності журналіста – часто роботодавці заявляють про брак відповідних вмінь 

та знань журналістів для роботи у практичній сфері – вказують на необхідність 

додаткової підготовки. 

А.Захарченко та А.Петренко-Лисак зазначають: «8 із 13 опитаних 

роботодавців скаржилися, що випускники більшості журналістських навчальних 

закладів, не лише Інституту журналістики КНУТШ, необізнані щодо поточних 

подій в Україні у сфері політики, економіки, високої культури тощо» [202, с. 

39]. Подібних опитувань щодо сфери освіти проведено не було, оскільки у

вибірці не взято до уваги спеціалізованих видань. 

В.Різун та В.Іванов також звертають увагу на проблеми підготовки 

журналістських кадрів у дослідженні «Освіта у сфері медіа». Дослідники пишуть: 

«Проте з журналістики ліцензований обсяг становить десь 3800, тобто теоретично 

журналістів максимально може випуститися тільки така кількість (для довідки: 

видавців/ редакторів – близько 1800; рекламістів/піарників – 1500)» [288, с. 44]. 
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Серед проблем галузі дослідники називають «зорієнтованість медіаіндустрії на 

створення освітніх комерційних центрів з браком викладацьких кадрів, а не 

розвиток старих шкіл журналістики»; «проблемні відносини центрів 

журналістської освіти та медіагалузі, постачальника і замовника журналістських 

кадрів», а також «невелику кількість якісних підручників і посібників» [288, с. 

44]. 

Щодо підручників чи посібників – в Україні ми не виявили окремих видань 

для журналістів, що хочуть спеціалізуватися на освітньому контенті, окрім того – 

нема універсальних напрацювань з етичного висвітлення новин у сфері освіти, 

як це є у США – «Education writers assotiation» («EWA», професійна асоціація, що 

об’єднує освітніх журналістів та авторів матеріалів на теми освіти) [37]. «EWA» 

видала також посібник для журналістів, де фахівці надають рекомендації про те, 

як писати на теми, що є суспільними подразниками – про освіту залежно від раси 

(латиноамериканці, афроамериканці, індіанці, білі), статі, релігійної 

належності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Посібник дає 

основні уявлення про мову, культуру та історію нацменшин США, їх 

самоідентичність, відповідає на поширені у суспільстві запитання щодо раси, 

освіти, традицій [37]. 

В.Різун та Т.Трачук зазначають: «Створивши наукову школу, визнану в 

Україні, інститут повинен мати право виконувати роль експерта і координатора, 

що передбачає наявність розгалуженої системи центрів підготовки відповідних 

кадрів» [289, с. 12]. На «відсутність контактів між редакціями українських ЗМІ та 

закладами журналістської освіти» вказує також С.Квіт [218, с. 4]. Дослідниця 

Н.Ґабор вважає, що ««Вимоги сучасного медіаринку – універсальний журналіст. 

Нині це навіть не дискутується. Але чи буде ця універсальність затребувана, 

скажімо, через п’ять років, чи, може, навпаки, виникне інтерес до 

вузькоспеціальних умінь, навичок, тематичної спеціалізації? Сьогодні ані 

експерти від освіти, ані від медіабізнесу цього не прогнозують» [180, с.273]. 
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М.Дяченко зазначає, що саморозвиток журналіста допомагає йому 

професійно розвиватися [195, с. 20]. І.Дроздова зауважує, що сьогодні у 

викладанні журналістикознавчих дисциплін виникає орієнтація на траєкторії, що 

описують загальне розуміння журналістики – етичні, продукційні, управлінські 

складові, а творча самореалізація й розвиток системи цінностей майбутніх 

журналістів залишаються поза увагою [194, с. 17]. 

С.Путров наголошує: «У словнику української мови цінність тлумачиться 

як те, що має певну матеріальну або духовну вартість; важливість, значущість 

чого- небудь» [283, с.119] [301]. 

Серед цінностей освітнього журналіста, які ми пропонуємо виділити, 

наступні: 

• Уміння працювати з вразливими категоріями – неповнолітні, жертви 

булінгу, діти з особливими освітніми потребами [207],

• Дитиноцентризм – інтереси дитини передовсім [190, с.113],

• Прагнення до освіти впродовж життя,

• Соціальна відповідальність – «професійна самосвідомість медійника»,

• Професійна ідентичність [120],

• Дотримання принципів базової професійної етики та етики освітнього 

журналіста [192, с. 5],

• Цікавість [61], [145]

• Креативність та інноваційність (креативне та інноваційне мислення)[13, 

с. 5],,

• Критичне мислення [232, с. 134],

• Прагнення до самовдосконалення та кар’єрного розвитку [196, с.170].

Варто зауважити, що ЗМІ освітньої тематики не є медіакілерами та 

медіатерористами, вони значно рідше викликають суспільний резонанс, ніж 

багатопрофільні або новинні ЗМІ [89], але виконують важливі функції – 
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інформувальну, пізнавальну, критичну, стратифікаційну, науково-інноваційну, 

руйнування міфів, оцінно-стимулювальну та розважальну [67, с. 155-156). 

«Професійні цінності являють собою норми, що регламентують професійну 

діяльність і виступають пізнавально-діючою системою, яка опосередковує та 

поєднує наявний у суспільстві світогляд на професійну галузь і діяльність 

фахівця» [280, с. 332], [285, с. 87]. 

Іспанський дослідник Ґ.Перез зазначає, що крім галузевої або тематичної 

спеціалізації досліджень і професійної практики, освітня журналістика 

систематично віддзеркалює освітні аспекти та поточну інформацію в 

освітньому просторі, що є необхідним доповненням до сучасної освіти й 

вирішальною компонентою для соціальної орієнтації, яку ми називаємо освітнім 

суспільством або освітою впродовж життя [98, с. 172-183]. Журналіст, що пише 

на теми освіти, на думку Ґ.Переза, має рівноцінно висвітлювати усі моделі 

освіти – формальну, неформальну та інформальну, до його обов’язків 

належить писати не лише про класну кімнату, а й про «вулицю», що також 

формує світогляд дитини [98, с. 172- 183]. Освітню журналістику, як вважає Ґ. 

Перез, не можна просто додати до інших дисциплін у звичайних академічних 

рамках, тому що вона охоплює їх всі без винятку [98]. 

Образ освітнього журналіста не сформований достатньо в 

українському журналістикознавстві. Пропонуємо поглянути, якими, на 

нашу думку, характеристиками має бути наділений сучасний журналіст, що 

пише на теми освіти.  Ці характеристики виникають з сучасних локальних 

та глобальних освітніх процесів, а також трансформації інформаційного 

суспільства і розвитку суспільства знань та громадянського суспільства, що 

формують сучасну громадську думку. Під громадською думкою науковиця 

Л.Городенко розуміє «спосіб формування і вияву масової свідомості, в якому 

відображається наявність у соціальної групи спільних уявлень, суджень щодо 

суспільно важливих подій і фактів» [174]. Освітній журналіст є однією з 

ключових осіб, що впливають на розвиток знань про рушійні зміни в 

освіті у суспільстві, формування громадської думки щодо освітніх тем та 

творення мислесенсів (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Характеристики сучасного освітнього журналіста. Джерело: 

власна розробка. 
Далі в тексті дисертаційного дослідження ми говоритимемо про складники 

професійної компетентності освітнього журналіста. Перелік передбачає широкий 

спектр інструментарію, яким має володіти освітній журналіст, та навичок, які 

можуть бути йому притаманні. Тому задля включення ширших даних до переліку, 

ми називаємо дані, наведені, зокрема, в експертному опитуванні в розділі 3, 

складниками професійної компетентності.  

Л.Деркач вважає, що підготовка фахівців журналістської галузі «має 

поєднувати глибокі гуманітарні знання, медіаосвіту і технології студійного та 

редакційного процесу» [186]. 

Г.Локарєва пише, що «у журналістиці особливу роль відіграє «соціальний 

діалог», що включає зіставлення позицій, бажання й уміння зрозуміти опонента, 

врахувати його підхід…» [244, с. 224]. Сучасний освітній журналіст будує діалог 

не лише з дорослими людьми, а й з дітьми. У цьому полягає специфіка освітньої 

журналістики – знайти відповідні підходи та зацікавити дитину спілкуватися. 

Часто для повноти матеріалу необхідно мати відгук найменших – це може бути 

записана за допомогою сучасних технологій відео чи аудіоінформація. Розповіді 

та відгуки найменших суб’єктів зацікавлення освітнього журналіста часто 
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бувають ключовими. 

Сутність журналістського підходу до спілкування з дітьми полягає в 

обережності, дискретності, ввічливості, балансі між «можна» і «варто 

утриматися», а також згоді на спілкування з дитиною [205]. Часто для цього 

достатньо дозволу дирекції чи перебування у класі вчителя, однак є моменти, 

коли присутність батьків або їх поінформованість про процес діалогу є 

обов’язковою [238]. Наприклад, у випадку, коли з урахуванням психоемоційного 

стану дитини необхідно передбачити присутність батьків чи вихователів. 

Фонд ЮНІСЕФ опублікував Інструкцію для журналістів, що пишуть для 

дітей. В Інструкції рекомендується завжди послуговуватися інтересами дітей, 

уникати дискримінації під час відбору респондентів для інтерв’ю, не здійснювати 

постановок, а також за можливості отримати письмову згоду дитини чи його/її 

законного представника для використання аудіозапису, фото або відеознімання 

[136]. 

Г.Локарєва з посиланням на Матвєєву зауважує, що майбутній журналіст у 

процесі діалогу має вміти створювати «атмосферу мовленнєвої гармонії», а 

перебіг розмови має бути передовсім етичним [244, с. 224], [247]. 

М.Дяченко серед ознак конкурентоспроможного медійника називає 

розвинену систему цінностей, працьовитість, здатність до постійного 

самовдосконалення впродовж життя та використання креативних професійних 

підходів [196]. 

С.Шевчук зауважує: «Журналістська конкурентоспроможність – це 

сукупність притаманних журналістові професійних знань, творчих умінь і 

навичок та особистісних рис, які забезпечують йому конкурентні переваги на 

ринку праці в ЗМІ» [327, с. 20]. М.Дяченко, посилаючись на М.Поташника, пише: 

«Основа конкурентоспроможності кваліфікованого журналіста – його висока 

професійна компетентність» [196, с. 172], [279, с. 193]. 

Про існування суспільного інтересу до питання компетентнісних 

характеристик журналістів свідчить розроблення професійних стандартів не 
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тільки окремо вищими навчальними закладами, але й у їхній тісній співпраці із 

зацікавленими суспільними інститутами [208]. 

При чому, аналітична освітня журналістика розвивається передовсім у 

текстовому вигляді. «Завдяки сторітелінгу текстова журналістика може 

конкурувати з відео та іншим контентом, який миттєво схоплює увагу аудиторії» 

[178]. 

В КС МОНУ на 2017-2020 зазначено: «Комунікація – невід’ємна частина 

управлінського процесу, інструмент формування довіри до дій уряду чи окремого 

міністерства, єдиний спосіб досягти розуміння і, як результат – отримати 

підтримку реформ громадянами та суспільством» [227]. У КС МОНУ зазначено: 

«Український уряд не приділяв достатньої уваги ролі комунікацій, вивченню 

зворотнього зв’язку від суспільства − термін комунікація не зафіксований в 

законодавстві та нормативно-правових актах (є лише інформаційно- 

роз’яснювальна робота)» [227]. 

Головним критерієм правильності побудови комунікаційної стратегії у 

МОНУ вважають «довіру до освітньої інституції» [227]. Однак, суспільний запит 

будується не лише на довірі, а загалом на інтересі до освітнього сектору. Яким 

чином зацікавити журналістів якісними змінами в освітніх процесах? Можна 

залучити їх до презентацій, обговорень та змістовних дискусій. Однак, освітній 

журналіст передовсім повинен бути «на хвилі» – розуміти, як ті чи інші процеси у 

перспективі не просто змінять український сектор освіти, а корелюватимуть з 

міжнародними освітніми стандартами та у чому власне полягатимуть нові 

підходи. 

КС МОНУ сформована у тому числі за результатами моніторингу 

громадської думки та медіа. В КС МОНУ зазначено: «проаналізовано 165 

ресурсів (ТБ-канали, радіостанції, друковані ЗМІ, інтернет) − дані TNS/MMI 

(споживання ЗМІ) та GFK (рекламна активність на ТБ)», проведено моніторинг 

196 ресурсів українського сегменту інтернету [227]. 
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Висновки цікаві – при тому, що освітній сектор охоплює величезну 

аудиторію, «реформа освіти не входить до п’ятірки реформ, про які громадяни 

знають» [227]. У КС МОНУ дійшли до висновку: «Малочисельна прес-служба 

перевантажена роботою, вимушено працює в режимі реагування та гасіння 

пожеж» [227]. Автор цього дослідження проходив стажування у пресслужбі 

МОНУ протягом пів року, і може зауважити, що жодного перебільшення тут 

немає. На автора дослідження були покладені завдання з наповнення сайту 

новинами, редагування регіональних новин (15-20 щодня), відповідей на дзвінки, 

супроводу міністра, аналізу вхідних документів, комунікації з журналістами. 

Брак ресурсів та співробітників позначається на якості роботи пресслужби 

МОНУ, а, отже, й перешкоджає налагодженню освітньої комунікації між 

стейкхолдерами. Під час роботи автора дослідження у пресслужбі МОНУ вона 

налічувала лише двох співробітників та автора (стажиста). Це не відповідало 

штатному розписові, але саме так склалися обставини (у зв’язку з відтоком 

кадрів). Зараз відповідальна команда МОНУ нараховує 6 осіб [228]. Досвід 

управлінської комунікації дозволяє авторові глибше зрозуміти проблематику, 

порушену у цій дисертації, а спілкування з журналістами на освітні теми – 

визначити наріжні камені освітньої комунікації. 

Комунікаційна стратегія органів державної влади є проблемою не тільки на 

рівні окремих міністерств, а загалом сектору виконавчої влади. За пів року 

стажування на посаді інтерна Головного департаменту з питань впровадження 

реформ Адміністрації Президента України автор дослідження переконався, що 

обов’язок комунікування зі ЗМІ щодо визначеного спектра питань поклали на 

інтернів, які щойно почали вивчати окрему тематику та не оперують достатньою 

операційно-ресурсною базою. 

Щодо МОНУ, то журналісти, з якими доводилося спілкуватися, не мали 

чіткого орієнтування в системі освітніх координат, тому їм, окрім відповіді на 

запитання, доводилося надавати пояснення – чому саме так влаштована система 

української освіти. На нашу думку, без глибоких системних знань у сфері освіти, 
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ознайомленості із широким спектром освітнього законодавства та актуальними 

освітніми процесами, освітній журналіст не оперуватиме сукупністю 

інструментів, котрі йому можуть бути доступні. 

Дослідник функцій освітньої журналістики Ґ. Перез серед компетентностей, 

якими має володіти освітній журналіст, виокремлює такі [98]: 

• поняття про історію освіти (національну та міжнародну), педагогічні

ідеали та методи викладання, навчання й інституційні практики;

• знання про головних акторів сучасної освіти: професіоналів

(професорів, викладачів), студентів, батьків та громадянське

суспільство;

• знання про джерела, де почерпнути інформацію про освітні події та

контакти експертів, з якими можна поспілкуватися з приводу різних

освітніх тем;

• знання про нові канали освітньої інформації: спеціалізовані

інформаційні агенції, інтернет-ресурси, тематичну періодику, радіо й

телебачення;

• знання щодо етичних і політичних аспектів подачі освітньої

інформації;

• знання концепцій якості освіти;

• вміння сформувати порядок денний засобів інформації у сфері освіти,

спостереження за цією повісткою з використанням журналістських

методів роботи;

• освітня комунікація: медійна грамотність та дидактичне використання

ЗМІ, місія – пролити світло на незрозумілі або складнодоступні для

читачів речі;

• вміння вчитися впродовж життя та здобувати релевантні вміння

залежно від розвитку журналістської та освітньої галузей –

мультимедійний мозок (multimedia mind).



155 

Окрім того, слід зауважити, що матеріали освітнього журналіста читають не 

лише батьки, які не мають педагогічної освіти, а й працівники навчальних 

закладів, тому інформація має бути не просто доступною, вона має включати 

висвітлення концепту, що буде корисним для більшої частини аудиторії. 

За даними КС МОНУ (2019) реформу освіти краще сприймають вчителі, ніж 

батьки [228]. 

Важливо розрізняти знання, уміння та навички для освітнього журналіста. 

Знання для освітнього журналіста ми визначаємо як розуміння суті освіти, 

акумуляцію відомостей, що важливі для роботи в освітній сфері [150]. 

Знання   освітній   журналіст   отримує   через досвід і удосконалення 

шляхом спостереження, дослідження чи навчання. 

Уміння для освітнього журналіста – здатність належно виконувати дії, 

«засновані на доцільному використанні набутих знань і навичок» про сферу 

освіти, володіння інструментами журналістики (стильові, мовні, жанрові палітри) 

та інструментами освітнього комплексу (здатність передбачити та аналізувати 

освітні події), мультимедійність. «Уміння передбачають глибоке використання 

раніше отриманих знань» [153]. 

Навичка – «уміння, набуте вправами, досвідом; навик» [255]. 

Як пише М.Головань: «Компетентність виступає в українській і російській 

мовах як якість, характеристика особи, яка дозволяє їй (або навіть дає право) 

вирішувати певні завдання, виносити рішення, судження у певній галузі» [173]. 

На думку М.Голованя, основою компетентності є знання та досвід. М.Головань 

стверджує, що поняття компетентності має інтегративний характер [173]. 

О.Антонова та Л.Маслак вважають, що дефініція компетентності абсорбує 

поняття знань, умінь та навичок [155, с.84]. 

Дж. Равен описує компетентність як здатність, що є значущою для 

ефективного виконання професійних завдань і включає володіння 

вузькоспеціалізованими знаннями й специфічним способом мислення, а також 

передбачає усвідомлення відповідальності за професійну діяльність [173], [284]. 
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Ми схильні дотримуватися цієї дефініції при формуванні переліку 

компетентностей для експертного опитування. 

На думку О.Антонової та Л.Маслак, компетентність вміщує в собі знання, 

уміння та навички [156, с. 84]. В.Лейко характеризує компетентну особу як таку, 

що має відповідну кваліфікацію, належний рівень знань, добру обізнаність щодо 

професійних питань [240, с.131], [166, с.445]. 

Опрацьовані для анкетування критерії, що включають знання, уміння та 

навички, необхідні для збору, підготовки та розповсюдження інформації освітнім 

журналістом,  у нашому дослідженні виступають складниками професійної 

компетентності освітнього журналіста. 

Ще в дослідженнях журналістикознавців початку ХХІ ст. простежується 

критичне ставлення до журналістської освіти, яка, на думку науковців, слабко 

зосереджується на практичній частині компетентностей, є далекою від медійних 

реалій [26, с.50]. На думку медіадослідника Гуґо де Бурга, журналістська освіта 

має поєднувати збалансованість академічного, прикладного та професійного 

навчання, моделювання реального досвіду роботи й взаємодії зі світом, що 

часто не виконується в межах програм з журналістської освіти [22, с.95]. Втім 

існують підходи, що описують необхідність здобуття журналістами повноцінної 

теоретичної освіти – отримання наукового ступеня в галузі соціальних 

комунікацій [51] та розвитку емоційного інтелекту – де емпатію окреслюють як 

журналістську компетентність [47, с.893]. 

Українські науковиці Н.Білан, М.Нетреба, Г.Горбенко, К.Балабанова 

вважають, що розвиткові ключових компетентностей можуть сприяти студентські 

ініціативи. Авторки констатують, що на ринку праці України щороку зростає 

кількість студентів, які поєднують освіту з роботою. Ця тенденція є поштовхом до 

створення інкубаторів для вищих навчальних закладів [78, с. 3165-3169]. 

Інкубатори – це структури, де студенти можуть отримати практичний досвід 

роботи в навчальних закладах. Дослідниці зауважують, що для розвитку 

професійних компетентностей надзвичайно важливим є занурення в контекст 

медіареальності, створення медіасередовища.  
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Для цього варто підвищувати роль практико-орієнтованих форм навчання в 

системі вищої освіти. 

 Н.Білан, М.Нетреба, Г.Горбенко, К.Балабанова наводять як приклад 

функціонування пресслужб навчальних закладів, зокрема навчально-наукового 

інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Такі структури майже 

повністю базуються на студентській ініціативі й дозволяють моделювати 

реальні професійні ситуації. Серед інших прикладів – організація 

студентами PR-заходів, наповнення контентом сайтів вишів, акаунтів 

навчальних закладів в соцмережах [78, с. 3165- 3169]. 

Н.Білан та М.Нетреба досліджують рольову гру як інтерактивний метод 

навчання у вищих навчальних закладах. Цей метод, на думку дослідниць, 

допомагає набути професійних компетентностей. Н.Білан та М.Нетреба 

створили та впровадили до навчального процесу оригінальний інтерактивний 

освітній метод, що полягає у використанні карток завдань і рольових ігор. 

Науковиці пишуть, що метод впроваджувався серед студентів інститутів 

журналістики київських університетів під час вивчення дисципліни 

"Організація заходів за участю засобів масової інформації" й використовувався 

на 30% усіх практичних занять [88, c.2025-2032]. Перед початком 

пандемії студенти імітували пресконференції, брифінги, круглі столи, 

престури в аудиторіях. На думку авторів, метод дозволяє розвинути здібності 

ухвалення рішень та швидкого реагування на події, підвищує рівень 

сприйняття інформації. Перевагою є також активна соціальна взаємодія між 

учасниками процесу, студенти виступають в ролі модератора, прессекретаря, 

спічрайтера, копірайтера, журналіста, управлінця [88, c.2025-2032]. 

Результати інтерв’ювання 120 студентів демонструють високий рівень 

задоволеності студентів впровадженням методу рольової гри до освітнього 

процесу з метою засвоєння передбачених освітньою програмою 

компетентностей [88, c.2025-2032]. 
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Н.Білан, М.Нетреба, Г.Горбенко, Т.Ужанська у науковій розвідці 

розглядають онлайн-захист дипломних проєктів в умовах дистанційного 

навчання – як представити проєкт за допомогою онлайн-інструментів.         

У дослідженні науковиці пропонують підхід, відповідно до якого 

інноваційний формат захисту диплома онлайн дозволить роботодавцям 

оцінювати рівень професійних знань і умінь майбутніх фахівців крізь призму їх 

дипломних проєктів [55, с.2569-2574]. 

Серед досліджених нами теоретичних джерел, більшість дослідників 

зазначають, що у процесі розвитку інформаційних технологій, суспільних 

змін, виникає трансформація журналістського середовища, знань та вмінь, 

якими має володіти сучасний журналіст. 

О.Сидорова та І.Карпенко зауважують, що в процесі інформаційної 

революції відбулася мультимедійна та конвергентна трансформації 

традиційної журналістики [298, с. 12]. На думку дослідниць, журналіст 

передовсім має володіти базовою компетентністю, тобто уявленням про 

сучасні суспільні тенденції. О. Сидорова та І. Карпенко вважають загальну 

компетентність  важливою для журналіста, оскільки, наприклад, у районному 

виданні можна писати й про новітні тенденції в освіті, й про проблеми 

сільського господарства. До загальних компетентностей варто додати 

професійні. На думку дослідниць, серед таких компетентностей – 

професіоналізм (використання набутих знань для застосування в професійній 

діяльності), комунікативність (налагодження контакту з респондентами 

різного віку та статусу), креативність (здатність знаходити творчі підходи до 

створення контенту), ініціативність, розвиток інтуїції (передбачення інтересів 

авдиторії), адаптивність в соціальному аспекті (можливість 

пристосуватися до змін у суспільстві), відповідальність, стресостійкість, 

вміння подати інформацію [298, с.12].  

У зв’язку з трансформацією журналістської професії, процесами 

глобалізації, що впливають на цивілізаційну парадигму, а також сучасними 

процесами інноваційно-конкурентних метаморфоз галузей освіти, виникають  
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нові підходи до журналістської діяльності та ключових компетентностей [66, с.7]. 

Важливою складовою створення будь-якого матеріалу освітнім журналістом є 

володіння мультиінструментарієм. В.Биков, О.Спірін, О.Пінчук передбачають 

поширення в освіті на найближчі 5 років таких сучасних концепцій розвитку 

інформаційного простору, зокрема, «Big Data» (Великі дані) – в журналістиці 

набори великих даних і їх збір, аналіз та інтерпретація стають щоразу 

важливішими для осмислення й отримання користі від цифрової інформації [118]; 

«Mobility» (Мобільність») – журналістика адаптується до інтеграції та 

поширення мобільних технологій у виробництво та споживання контенту, 

зростає тенденція до включення до програм навчання журналістів 

технологій мобільних можливостей. Мобільні технології глибоко 

вкоренилися в інфраструктуру журналістики. [14]; «Bring your own 

device» (Принеси власний пристрій – стратегія організації робочого простору, 

що передбачає використання власних пристроїв під час роботи); «Data 

Security» (безпека даних), Cloud Computing (хмарні обчислення), Digital 

Humanities (цифрові гуманітарні науки). 

Віртуалізація суспільства передбачає «віртуалізацію освітнього 

простору» [313]. Українська дослідниця О.Кивлюк зауважує, що «за умов 

поглиблення інформатизації всіх сфер життєдіяльності суспільства активно 

поширюється віртуальна освіта – різновид освіти, технологічною основою якої є 

інформаційно- комунікаційні технології» [219, с. 27]. Віртуалізація 

освітнього простору передбачає «високий рівень інформаційної культури 

суспільства». На думку Трач, процес віртуалізації освіти не має відбуватися 

стихійно [313, с. 171]. До постійного прогресу віртуального суспільства 

варто бути готовим освітньому журналістові, що працюватиме над створенням 

мультимедійного контенту. Він не просто повинен користуватися «smart» 

технологіями, а сам повинен бути «smart» [148], [214, с. 65]. 

Важливим елементом побудови програми компетентностей медіафахівця є 

особиста професійна траєкторія студента-журналіста. Як зауважує О.Ситник, 

сприйняття студентом майбутньої професійної компетентності є однією з 
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ключових складових його/її особистої професійної теорії. Науковець посилається  

на докторську дисертацію нідерландського дослідника Х.Шаапа, який 

вважає, що професійна теорія впливає на мотиваційні орієнтири набуття нових 

знань у формуванні професійної компетентності [126, с.44], [113]. О.Ситник 

зауважує, що аналіз сприйняття студентами компонентів професійної 

компетентності дозволить оптимізувати освітній процес, зокрема, завдяки 

встановленню адекватності сприйняття студентами професії й, за необхідності, 

своєчасного коригування, вдосконалення змісту і методів викладання відповідних 

дисциплін. На думку дослідника, визначення професійних характеристик 

журналістів базується на трьох напрямках формування професійної 

компетентності: пізнавальній, діяльнісній та особистісній [126, с.44]. 

А.Гуран, Г.Койчар,Л.Діошан зазначають, що освіта зазнала численних змін 

в результаті технічного прогресу. Авторки зауважують – попри те, що нинішнє 

покоління молоді називається «носіями цифрових технологій», недостатньо 

уваги приділяється впровадженню засобів навчання, базованих на таких 

технологіях. Науковиці досліджують розумне навчальне середовище, що 

передбачає ефективну і дієву взаємодію педагогіки, технологій та їх злиття 

з метою покращення процесу освіти. Розумне середовище навчання дослідниці 

називають «новою освітньою парадигмою», базованою на інтелектуальних 

пристроях й смарттехнологіях. Розумне навчальне середовище зосереджене на 

використанні учнем чи студентом сучасних технологій для досягнення цілей 

навчання [54, с.20]. 

М.Карпенко зауважує: «Одиниця виміру старіння знань фахівця, прийнята у 

США – період напіврозпаду компетентності, тобто зниження її на 50 % унаслідок 

появи нової інформації, показує, що за багатьма професіями цей період настає 

менш ніж через 5 років, тобто стосовно до нашої системи вищої освіти часто 

раніше, ніж закінчується навчання» [256]. Як вважає дослідник: «Це вимагає, що 

випускник вузу крім отриманих знань у вузькій професії повинен на студентській 

лаві розвинути свої здатності до навчання протягом усього професійного 

життя, розвинути навички комунікації, адаптивності, самовдосконалення, 

організаційної й групової ефективності та низку інших якостей» [256].  
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В дослідженні А.Гривко, О.Ситника та Ю.Жука йдеться про 

інструментальну компетентність, що є однією з основних вимог до 

професійної підготовки випускників вишів за фахом 061 «Журналістика».   

Автори дослідження зазначають, що компоненти цієї компетентності 

включають знання програмного забезпечення, технологій і спеціального 

обладнання, інтернет-інструментів і послуг, необхідних на кожному етапі 

реалізації професійної діяльності журналіста (від проєктування до створення і 

поширення медіапродукції), а також уміння використовувати свої можливості 

відповідно до професійних завдань. Цікавими є розмірковування дослідників 

щодо необхідності володіння журналістами мовами програмування. На 

підтримку цієї точки зору автори наводять думку дослідника К. Рояля, який 

проаналізував рекламні оголошення деяких роботодавців, що пропонують 

роботу журналістам, де йдеться про важливість володіння сучасними мовами 

програмування [93, с.11-12] [109, 2017]. А.Гривко, О.Ситник та Ю.Жук 

вважають, що в процесі професійної підготовки студенти-журналісти повинні 

пройти хоча б короткий курс JavaScript або отримати базові знання для роботи 

з програмуванням [93, с.11]. 

Паризька декларація про свободу журналістської освіти декларує, між 

іншим, принципи підтримки сильного та незалежного управління 

факультетами журналістики, які повинні мати високий рівень педагогічного 

складу, а також визнавати академічну автономію від зовнішніх суб'єктів, 

збереження журналістської освіти як самобутнього напряму у порівнянні з 

іншими галузями масової та стратегічної комунікації, мобілізації необхідного 

фінансування для забезпечення високої якості навчальних програм та 

позанавчальних заходів, дотримання балансу між академічними 

знаннями та технічними компетентностями журналістської майстерності, 

визначення гендерної рівності в журналістській освіті як наріжного пріоритету, 

заохочення різноманітності як ключового фактора журналістської освіти 

(мається на увазі варіації спеціалізацій, підходів, навчальних практик), 

заохочення критичного духу дослідження в різних сферах журналістської
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освіти… [97]. Інструменти роботи освітнього журналіста – набір

мультимедійних (цифрових, технологічних) та індивідуальних факторів, 

що дозволяють освітньому журналістові здійснювати роботу над 

збором, аналізом та створенням контенту, що стосується освітньої 

інформації, полегшують взаємодію з аудиторією та інтернет-

користувачами, і передбачають розширене розуміння потреб залучення 

певного типу інструментарію для окремих потреб у процесі роботи з 

інформацією чи спілкування з аудиторією. Детальнішу інформацію щодо 

технологічних та віртуальних інструментів роботи, з якими може працювати 

сучасний освітній журналіст, вміщено в додатку Й, враховуючи розробки [299], 

[87]. 

Ґ.Перез здійснює огляд функцій сучасної освітньої журналістики в 

контексті програми «навчання впродовж життя». Серед місії журналістів в 

освітній журналістиці Ґ.Перез виділяє, зокрема, спостереження та 

консультування, що, на нашу думку, може бути корисним, особливо у процесі 

здійснення освітніх реформ [98]. Освітній журналіст як освітній експерт – одна із 

ключових якостей сьогоднішнього освітнього журналіста. 

Якщо говорити про освітнього журналіста в цілому, то перед нами 

постає експерт з усіх галузей освіти, як кажуть у народі – «і швець, і жнець, і 

на дуді грець». Однак, профілізація системи освіти передбачає глибокі знання у 

кожній з галузей. Тобто, освітній журналіст або повинен постійно перебувати 

у процесі дослідження і вивчення різних освітніх галузей, або 

спеціалізуватися на конкретній. Уявімо, що перед нами – освітній журналіст. 

Які він повинен мати знання та якими вміннями володіти? Ми спробували 

створити портрет сучасного освітнього журналіста, вміщений у додатку К. 

Аналіз    вакансій,    запропонованих    «Освіторією»    (1),    «НУШ»    (2), 

«Педпресою» (3) та «Освітою.ua» (4) дозволяє нам дослідити вимоги, які ставлять 

аналізовані ЗМІ до кандидатів на посади журналістів та редакторів стрічки новин. 

У таблиці 1 пропонуємо ознайомитися з цими вимогами (у колонці «вимога» 

наведено перелік обов’язків, які ставить, хоча б одне зі ЗМІ у пропонованій 

вакансії, якщо вимога повторюється в інших ЗМІ – ми ставимо там знак «+», якщо 
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такої вимоги у цьому ЗМІ немає – знак «–»). Такий аналіз дозволить нам глибше 

зрозуміти потреби ринку освітньої журналістики, які висуваються безпосередньо 

роботодавцями. 

Таблиця 1. Аналіз вакансій щодо вимог ЗМІ до освітнього журналіста. 

Джерело: вакансії, розміщені на сайтах відповідних ЗМІ. 

Вимога Освіторія НУШ Педпреса Освіта.ua 

Підготовка дайджестів для сайту, 

ведення стрічки новин 

+ + + – 

Переклади новин з іноземних джерел + + – – 

Володіння англійською мовою + + – – 

Грамотність. + + – + 

Орієнтування в темах освіти + + + + 

Генерування ідей для матеріалів + – – + 

Креативність, розуміння 

журналістських жанрів, вміння 

писати «блискучі» матеріали 

– + – + 

Досвід журналістської роботи – – – + 

Комунікація з експертами з питань 

освіти 

– + + + 

Уміння швидко знаходити й 

опрацьовувати інформацію, 

виділяти головне 

– + – + 

Аналітичні здібності – + – + 

Дотримання принципів 

журналістської етики 

– + – – 

Серед ключових вимог, які ставлять майже усі аналізовані ЗМІ – знайомість 

з темою освіти (пункт досить загальний і недеталізований роботодавцями), 

грамотність, комунікація з освітніми експертами, підготовка новин для сайту. 



164 

Серед вимог, які не є для роботодавців ключовими й висувалися лише одним зі 

ЗМІ – досвід журналістської роботи й дотримання принципів журналістської 

етики. 

3.2. Результати експертного анкетування 

До участі в експертному анкетуванні було запрошено 26 осіб – журналістів, 

редакторів та активних авторів освітнього контенту, що працюють у різних ЗМІ (у 

тому числі широкоспеціалізованих) або мають як мінімум 20 публікацій на теми 

освіти (аналітичних жанрів) в аналізованих і не аналізованих нами у цьому 

дослідженні ЗМІ (основні критерії відбору). Добір експертів відбувався на 

підставі документального підходу. Запрошення для проходження анкетування 

передавалися шляхом надсилання особистого повідомлення у «Facebook 

Messenger» обраним експертам (далі – респонденти), на електронну пошту 

редакцій ЗМІ, в особисті повідомлення журналістам у їхніх персональних 

кабінетах на сайті «Всеосвіти». Підготовка до анкетування передбачала 

визначення пулу експертів – активних респондентів, що пишуть на теми освіти та 

мають публікації у ЗМІ за період проведення дослідження. Також 

підготовка передбачала надсилання запрошення для проходження анкети 

редакціям інтернет-ЗМІ «Освіта.ua», «Педпреса», «Освіторія», «НУШ», 

«Всеосвіта», газети «Сучасна освіта України» з метою залучення журналістів та 

редакторів до участі. 

Пілотажне анкетування було проведене впродовж вересня 2020 року за 

участю респондентів, що брали участь в розробці КПтАП (Катерина 

Кисельова, Марія Марковська, Світлана Галата, Володимир Алєксєєв, Олена 

Юрченко, Андрій Панченко, Оксана Онищенко). Пілотажне анкетування 

було для нас важливим, оскільки ми не виявили подібних досліджень, що 

проводилися раніше, і усі питання автор розробив самостійно. Завдяки 

пілотажному анкетуванню було розширено перелік складників професійної 

компетентності освітнього журналіста, які респонденти мають обрати як 

«важливі для роботи журналіста»; додано кілька варіантів. Увесь перелік 

запитань вміщений у додатку Д. 
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Мета анкетування – з'ясувати думку експертів щодо функціонування 

освітньої журналістики в Україні. 

      Перед проведенням анкетування, ми, відповідно до мети, ставили перед 

нами такі завдання: 

1. Визначити сучасний стан і перспективи розвитку освітньої журналістики

в Україні за результатами анкетування експертів (журналістів, що

пишуть на теми освіти, редакторів аналізованих та не аналізованих нами

у цьому дослідженні ЗМІ).

2. Визначити складники професійної компетентності освітнього

журналіста,

3. З’ясувати як результати анкетування корелюють з компетентностями,

зазначеними в описах освітніх програм підготовки бакалаврів та

магістрів з журналістики.

Підготовчий етап анкетування включав розроблення питань, складання 

анкет, пілотажне тестування. Наступним етапом було власне анкетування і 

поширення анкет. На етапі зведення даних відбулася систематизація даних 

шляхом автоматичного формування статистики завдяки онлайн-інструментам 

«Google». 

Вибірку нашого опитування складають журналісти та редактори 

українських ЗМІ, що працюють над створенням контенту освітньої тематики, 

мають не менше 20 публікацій аналітичних жанрів на теми освіти за 2019 рік. 

До вибірки ввійшло 26 осіб. Для вибірки ми обрали журналістів освітньої 

тематики аналізованих нами у цьому дослідженні ЗМІ («Освіта.ua», «Освіторія», 

«НУШ»), не аналізованих ЗМІ («Всеосвіта», «Сучасна освіта України», 

«Дружня школа»), освітніх журналістів, що активно працюють над темами 

освіти в інших ЗМІ («Дзеркало тижня», «Українська правда. Життя»). 

Детальніше – в додатку В. 

Анкетування розпочалося 16.10.2020. Запрошення для участі в 

анкетуванні надсилалися від 16.10.2020 до 23.12.2020. Запрошення мали 

такий текстовий вигляд: 
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Добрий день, пані/пане…! Я аспірант Інституту журналістики КНУ імені Тараса 

Шевченка. В рамках мого дослідження вивчаю думки експертів галузі. 

Запрошую Вас приєднатися до обговорення переліку складників 

професійної компетентності освітнього журналіста шляхом відповіді 

на запитання спеціалізованої анкети. Це займе 15 хвилин Вашого часу й 

допоможе зробити суттєві для науки висновки про проблеми й перспективи 

освітньої журналістики України. Анкетування можуть пройти 

журналісти, автори контенту, редактори чи інші співробітники, що залучені 

до створення новин і аналітичних матеріалів освітньої тематики. 

Додаткова інформація щодо дослідження вміщена в залученому документі. 

Дякую за розуміння та співпрацю! 

Анкетування розпочинається з «паспортички» – запитань, що 

стосуються віку, статі, освіти, місця роботи та досвіду роботи на зазначеній 

респондентом посаді. Наступні запитання фіксують відповіді на позиції, які ми 

передбачили у завданнях анкети. Запитання формувалися з урахуванням рівня 

компетентності респондентів. Оскільки вони є експертами галузі, то 

запитання передбачають використання спеціалізованої термінології та слів 

і словосполучень, що позначають спеціалізовані продукти й технологічні 

процеси. В анкетуванні ми використали відкриті та закриті запитання, 

однополярну позиційну шкалу Лайкерта. За кількістю учасників анкетування 

– групове. За типом контакту з респондентом – дистанційне.

Кореспондентський спосіб анкетування передбачав фіксацію отриманих 

відповідей респондентами самостійно за допомогою онлайн- форми. За 

предметним змістом використано запитання про факти, запитання про знання та 

про думку респондента, за функцією – питання-контактери, питання- фільтри.  

В оцінюванні рівня узгодженості ранжування експертних думок 

використано коефіцієнт конкордації Кендала (за допомогою програми 

«Statistica»). Для двох запитань експертного опитування, що передбачали 

оцінювання від «1» до «10», коефіцієнт конкордації Кендала становив 0 ,6772. 

Різниця між усіма факторами в цілому суттєва, оскільки фактор p=,00016. 
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Отже, думки експертів узгоджуються між собою на достатньому рівні. 

На запитання анкети (додаток Д) відповів 21 респондент. Серед них – 

журналісти, редактори, освітні експерти (15 – жінок, 6 – чоловіків). За критерієм 

«освіта» 10 – «журналісти» (журналістика, реклама, видавнича справа, 

медіакомунікації), 6 мають «педагогічну» освіту, 1 – «юридичну», 1 – «українська 

філологія», 1 – «філологія» (респондент не вказав яка саме), 1 – «філософія», 1 – 

«комп’ютерні науки». За місцем роботи – 6 – «Освіторія»,    3 – «Всеосвіта», 3 – 

«НУШ», 2 – «Дружня школа», 2 – «Освіта.ua», 2 – газета «Сучасна освіта 

України» та по одному –    центр інноваційної освіти «Про.Світ», «Освіта.Нова», 

«Дзеркало тижня» (аналітичне видання, що не спеціалізується на темах освіти), 

«Педпреса». 16 респондентів працюють журналістами, 4 – редакторами, 1 – 

контент-менеджером. Досвід роботи понад два роки вказали 10 респондентів, рік- 

два – 9 респондентів, та менше як рік – 2 респонденти. 16 респондентів вважають 

себе «спеціалізованим освітнім журналістом», п’ятеро вказали, що 

спеціалізуються на широкому спектрі тем. 

Рівень освітньої журналістики в Україні за шкалою від «1» (низький) до 

«10» (високий) респонденти в середньому оцінили на 5 балів (найнижча оцінка – 

«3» (респондент від «Освіта.ua», найвища – «8» (респондент «Нової 

української школи»).  

З твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного 

контенту на теми освіти, за шкалою від «1» (цілком вдосталь) до 

«10» (критично мало) респонденти у середньому погодилися на «7,5» бала (4 

відповіді «10», 3 відповіді «9», 5 відповідей «8», 3 відповіді «7», по дві відповіді 

– «5» та «6» та по 1 відповіді – «4» і «3» (рисунок 24).
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Рисунок 24. «На скільки (від 1 (цілком вдосталь) до 10 (критично мало) Ви 

погоджуєтеся з твердженням, що в Україні недостатньо авторського 

аналітичного контенту на теми освіти»? 

У таблиці 2 представлено відповіді експертів на запитання «Які з 

нижченаведених складників професійної компетентності освітнього журналіста 

Ви вважаєте найважливішими для роботи освітнім журналістом?» (можливий 

вибір кількох варіантів). 

Таблиця 2. Кількісні показники відповідей на запитання «Які з нижченаведених 

компетентностей Ви вважаєте найважливішими для роботи освітнім 

журналістом?» 

Цифровий номер 

складника 

Назва складника Кількість 

відповідей (n=21) 

% від можливої 

кількості (21) 

СК1 Знання журналістської 

етики 

6 28,6% 

СК2 Володіння широкими 

загальними знаннями 

5 23,8% 

СК3 Володіння глибокими 

спеціалізованими 

знаннями 

10 47,6% 

СК4 Точність 4 19% 
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СК5 Здатність до командної гри 5 23,8% 

СК6 Вивчення інших культур та 

мов 

8 38,1% 

СК7 Здатність добре сприймати 

критику 

3 14,3% 

СК8 Розуміння політичних 

процесів 

4 19% 

СК8 Знання законів у сфері 

освіти 

18 85,7% 

СК9 Знання законів у сфері 

інформації 

2 9,5% 

СК10 Знання законів у сфері 

авторського права 

3 14,3% 

СК11 Вміння налагоджувати 

соціальний контакт 

5 23,8% 

СК12 Розуміння медіаландшафту 

та бізнес-стратегій ЗМІ 

3 14,3% 

СК13 Здатність приймати зміни 
та інновації 

6 28,6% 

СК14 Здатність правильно 

оцінювати важливість 

новини 

11 52,4% 

СК15 Здатність радити зі 

стресом та дедлайнами 

9 42,9% 

СК16 Відбір інформації на 

підставі вірогідності 

джерел 

15 71,4% 

СК17 Здатність до лідерства в 

команді 

0 0% 

СК18 Здатність 

самовдосконалюватися 

3 14,3% 

СК19 Здатність налагодити 

стосунки з роботодавцем 

1 4,8% 

СК20 Розуміння потреб авдиторії 15 71,4% 
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СК21 Вивчення інтересів батьків 

та дітей 

12 57,1% 

СК22 Дотримання редакційної 

політики 

7 33,3% 

Отже, більшість голосів респондентів розділилися між складниками (від 

максимального) «знання законів у сфері освіти», «відбір інформації на підставі 

вірогідності джерел», «розуміння потреб авдиторії» та «вивчення інтересів 

батьків та дітей», найменше отримали категорії (від мінімального) «лідерство в 

команді», «хороші стосунки з роботодавцем», «знання законів у сфері 

інформації», «добре сприйняття критики», «прагнення до самовдосконалення», 

«розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ», «знання законів у сфері 

авторського права». 

У таблиці 3 представлено відповіді експертів на запитання «Які з 

нижченаведених складників професійної компетентності освітнього журналіста 

Ви використовуєте під час журналістської роботи?» (можливий вибір кількох 

варіантів). 

Таблиця 3. Кількісні показники відповідей на запитання «Які з нижченаведених 

навичок Ви використовуєте під час журналістської роботи?» 

Цифровий номер 

складника 

Назва складника Кількість відповідей 

(n=21) 

% 

СН1 Інтерпретація 

статистичних даних і 

графіки 

12 57,1% 

СН2 Пошук новин і 

перевірка джерел 

21 100% 

СН3 Аналіз і синтез великих 

даних 

9 42,9% 

СН4 Розширений пошук 

інформації в інтернеті 

19 90,5% 
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СН5 Налагодження 

контактів та розвиток 

джерельної бази 

16 76,2% 

СН6 Техніка інтерв'ювання 14 66,7% 

СН7 Фотографування та 

обробка фотографій 

4 19% 

СН8 Запис та обробка аудіо 7 33,3% 

СН9 Запис та обробка відео 3 14,3% 

СН10 Створення інфографіки 6 28,6% 

СН11 Інше (написання 

авторських матеріалів) 

1 4,8% 

У таблиці 4 представлено відповіді експертів на запитання «Які з 

нижченаведених складників професійної компетентності освітнього журналіста ви 

вважаєте найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти?» (можливий 

вибір кількох варіантів). 

Таблиця 4. Кількісні показники відповідей на запитання «Які з 

нижченаведених компетентностей ви вважаєте найважливішими для 

журналіста, що пише на теми освіти?» 

Цифровий номер 

   складника 

Назва складника Кількість відповідей 

(n=21) 

% 

СК23 Розуміння цифрових 

технологій 

6 28,6% 

СК24 Розвинений емоційний 

інтелект 

12 57,1% 

СК25 Організаційні здібності 4 19% 

СК26 Здатність генерувати 

ідеї та сенси 

17 81% 
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СК27 Вміння шукати та 

спрощувати 

інформацію 

12 57,1% 

СК28 Здатність до 

багатозадачності 

10 47,6% 

СК29 Здатність працювати з 

інтерактивним 

контентом 

6 28,6% 

СК30 Знання методів та 

засобів роботи з 

відкритими даними 

7 33,3% 

СК31 Активна присутність в 

соцмережах 

8 38,1% 

СК32 Розгалужена база 

експертів та 

стейкхолдерів 

15 71,4% 

СК33 Контакти в МОНУ та в 

інших органах 

виконавчої влади 

15 71,4% 

СК34 Знання основ 

програмування і HTML 

2 9,5% 

СК35 Володіння основами 

дизайну 

0 0% 

СК36 Володіння основами 

маркетингу 

1 4,8% 

СК37 Володіння прийомами 

трансмедійного 

сторітелінгу 

6 28,6% 

СК38 Розуміння цифрового 

середовища (аналіз 

очікувань авдиторії, 

вивчення конкурентів) 

9 42,9% 
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СК39 Досвід тестування 

програм, сервісів, 

застосунків 

1 4,8% 

СК40 Обізнаність в питаннях 

медіабізнесу 

0 0% 

СК41 Вивчення новинок на 

ринку освітньої 

літератури 

10 47,6% 

СК42 Навички блогінгу 0 0% 

СК43 Здатність грамотності, 

саморедагування 

17 81% 

Наприкінці анкети було запропоноване запитання для відкритого 

обговорення: Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та 

перспектив розвитку освітньої журналістики в Україні, ви можете залишити їх 

тут. Якщо Ви не проти, щоб ваша думка була процитованою у науковому 

дослідженні та можливих наукових публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я 

та прізвище, а також актуальну адресу e-mail. 

В окремих коментарях, які ми отримали від респондентів у відповідь на це 

запитання, звучали цікаві у контексті нашого дослідження думки. Наприклад, 

Олена Юрченко («Освіторія») зауважує: 

Якщо ви поглянете на інтерфейс більшості українських електронних ЗМІ – 

не знайдете там окремого розділу «Освіта». Разом з тим, кожне ЗМІ має 

окремий розділ «Культура та шоу-бізнес», «Спорт», «Відео». Освітні теми 

найчастіше потрапляють у стрічку «Новин» або якщо це аналітика – до розділу 

«Суспільство». Чому ж освітня тематика має залишковий, а часто й 

меншовартісний характер подачі в медіа? Відповідь проста: якщо це не тема 

освітнього скандалу, нововведень у зарплаті освітян або визначних досягнень 

когось з українських учнів чи педагогів – охоплення читацької авдиторії на 

поточну освітню тематику буде невеликим. А значить, за логікою очільників  
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ЗМІ, не варто витрачати час та робочу силу працівників на створення 

освітнього контенту, який не принесе бажані тисячні перепости, лайки та 

цитування. Матеріали про освіту у нашій країні (за виключенням 

вузькоспеціалізованих ЗМІ) найчастіше роблять за принципом знаменитих "5 С" 

– смерть, сенсація, скандал, сміх, секс. Вчителька надягнула купальник і зробила

світлину? Супер, такий матеріал розійдеться десятитисячними

тиражуваннями. Страх скасування ЗНО через прихід нового т.в.о. міністра

освіти? Чудово, ґрунтуючись на почутті страху щодо повернення

хабарів в університетах, зробимо вибуховий матеріал. І так далі, – логіка

зрозуміла. Точно так само інвестори не зацікавлені у фінансуванні профільних

освітніх ЗМІ – реклама набагато краще продається у ЗМІ, де пишуть про

розваги, зірок,політичні перипетії тощо. Але, як влучно зауважив найкращий

вчитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine Паул Пшенічка, –

"Саме освіта – перше питання національної безпеки. Без успішного вчителя,

який живе, а не виживає, не буде успішного і заможного суспільства.... 

Інший респондент Катерина Кисельова («Освіторія») відповіла (стилістика 

збережена): 

Вважаю, що однією із найбільших бід освітньої журналістики в Україні 

є неготовність аудиторії сприймати глибокі аналітичні матеріали, досвід 

інших країн у реформуванні освіти та світові освітні тенденції. Сфера освіти 

поки що не сприймається батьками як окрема від соціальної, а школу 

розглядають переважно як інституцію, з якою треба боротись, а не 

співпрацювати й налагоджувати партнерські стосунки. Відтак, поки 

аудиторія не матиме запиту на якісну, інновативну освітню журналістику, 

ці медіа залишатимуться або вузько нішевими, або будуть змушені опускатися 

рівень побутової соціалки . 

Марія Марковська (UNICEF Ukraine, Нова українська школа) пише 

(стилістика збережена): 

Як на мене, освітня журналістика в Україні певною мірою розвинена 

краще, ніж система освіти як така. Часто читачі інтернет-видання 
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"НУШ" дякують журналістам за те, що ми пояснюємо, інтерпретуємо, 

спрощуємо,  шукаємо можливості та всіляко допомагаємо усім учасникам 

освітнього процесу. Ми — відкриті до людей, чого не скажеш про українську 

освіту. Втім, звісно, треба віддати належне тим вчителям, які постійно 

шукають нові формати подачі матеріалу, всіляко урізноманітнюють 

освітній процес, намагаються бути цікавими й корисними для учнів, а не 

просто «ходячими довідниками». 

Світлана Галата з видання «Освіта України» зауважує (стилістика 

збережена): 

Освітня журналістика – надзвичайно цікавий і потрібний напрямок. У ній 

безліч цікавих тем – це й наука (зокрема, наука на «передовій»), історії вчителів 

(які створюють авторські уроки), і досвід директорів шкіл (нині їх обирають за 

конкурсом, тому кожен має ідеї та бачення розвитку закладу), і профтех (про 

нього взагалі мало пишуть), і вища освіта (цікаві й моделі фінансування, і новації 

ЗВО), і позашкілля (у ньому за невеликі гроші працює багато талановитих 

педагогів. За цю освіту діти «голосують ногами») тощо. Освітня журналістика 

– це також про сенси, про цікавих і активних людей з різних регіонів країни, які

діють, не чекаючи «манни столичної». На жаль, поки що ця журналістика існує

здебільшого «на острівцях» спеціалізованих видань та сайтів. Сподіваюся, це

зміниться.
Анонімний респондент («Дружня школа», стилістика збережена):

Хочеться бачити більше матеріалів, що стосуються культурно- 

мистецької освіти школярів – розвитку їх естетичних смаків. У нас в країні, на 

жаль, не розвинені шкільні постановки, відвідування музеїв та театрів, як це є у 

Європі. Такі речі мають бути важливими складовими освіти. Стараюся писати 

про мистецьку освіту – це передумова розвитку всебічно обізнаної дитини. 

Цікавими є нестандарті практики й підходи до такої освіти, організація 

шкільних театрів та постановок. У сільській місцевості не завжди є 

можливість відвідувати культурно-мистецькі заходи, це зрозуміло. Однак, 

можливі тижневі виїзди до інших міст чи країн, якщо бюджет батьків дозволяє. 

Важливим у навчанні є налагодження дружнього зв’язку між викладачем та  
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учнями, а також співпраці у колективі – прикладом можуть бути кемпінги чи 

табори. 

Звучали й відповіді про неготовність до дискусії: «Не готова поки до 

коментарів, складна тема» (анонімний респондент, стилістика збережена). 

Ми також поцікавилися в експертів, які пройшли анкетування, хто, на їхню 

думку, становить ядро авдиторії освітніх ЗМІ. На запит відгукнулися 13 

респондентів. Серед головних відповідей – викладачі навчальних закладів усіх 

типів – від дошкільного до вищого (11), конкретно вчителі середніх шкіл (7), 

вихователі дошкільних навчальних закладів (5), батьки (4), учні (2). 

Результати анкетування щодо складників професійної компетентності 

освітнього журналіста, певною мірою корелюють із загальними, програмними 

та фаховими компетентностями, зазначеними в описах освітніх 

програм, розроблених в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка 

[206]. В описі освітньо-професійної програми підготовки магістрів з 

журналістики та медіакомунікацій ОП «Журналістика та медіакомунікації». 

Затверджена у 2019 р., і розроблена робочою групою в складі доктора наук із 

соціальних комунікацій В.Корнєєва, кандидата політичних наук Ю.Бондаря, 

кандидата філологічних наук В.Михайленка.  

Серед загальних компетентностей (ЗК) програми перелічені, зокрема «ЗК 2. 

Здатність планувати час та управляти ним» (корелює з СК15 анкети – здатність 

радити зі стресом та дедлайнами); «ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність)» корелює з СК26 – здатність генерувати ідеї та сенси; ЗК 4. 

«Використання іноземних мов в дослідницькій роботі» корелює з СК6 – здатність 

до вивчення інших культур та мов; «ЗК 7. Здатність розробляти медіапроекти та 

управляти ними» корелює з СК38 – розуміння цифрового середовища (аналіз 

очікувань авдиторії, вивчення конкурентів) та СК12 – розуміння медіаландшафту 

та бізнес-стратегій ЗМІ; «ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

у медіадіяльності» корелює з СК26 – здатність генерувати ідеї та сенси та СК40 – 

обізнаність в питаннях медіабізнесу. Також програмний результат навчання «ПРН 

2. Передбачати поведінкові реакції аудиторії на новий інформаційний продукт чи

нову інформаційну акцію, розумітися у специфіці мови, запитів, поведінки
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читацької аудиторії конкретного медіа» корелює з СК11 – вміння налагоджувати 

соціальний контакт, з СК20 – розуміння потреб авдиторії та СК38 – розуміння 

цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів) [261]. 

Освітня програма «Журналістика та соцільна комунікація» для бакалаврів 

(розроблена робочою групою у складі кандидата політичних наук Ю.Бондаря, 

кандидата філологічних наук Т.Трачук, кандидата філологічних наук А.Кобинець) 

теж корелює з компонентами, передбаченими нашим опитуванням. Зокрема, 

«ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним» корелює з СК7 – здатність 

добре сприймати критику; ЗК04. «Пошук, обробка, аналіз інформації» корелює з С 

К16 – відбір інформації на підставі вірогідності джерел та СК27 – вміння шукати 

та спрощувати інформацію, а також СН2 Пошук новин і перевірка джерел, СН3 

Аналіз і синтез великих даних, СН4 Розширений пошук інформації в інтернеті; 

«ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації» корелює з СК13 – Здатність 

приймати зміни та інновації; «ЗК07. Здатність працювати в команді» корелює з 

СК5 – здатність до командної гри та СК17 – здатність до лідерства в команді; 

«ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями» корелює зі 

складниками СК2 – володіння широкими загальними знаннями, СК3 – Володіння 

глибокими спеціалізованими знаннями, СК18 – здатність самовдосконалюватися; 

спеціальні (фахові) компетентності «СК02. Здатність формувати інформаційний 

контент» і «СК03. Здатність створювати медіапродукт» корелюють з СН2 – пошук 

новин і перевірка джерел, СН3 –аналіз і синтез великих даних, СН4 – розширений 

пошук інформації в інтернеті, СК27 Вміння шукати та спрощувати інформацію; С 

К29 – здатність працювати з інтерактивним контентом, СК23 – розуміння 

цифрових технологій, СН6-СН11. «СК08(ЖСК). Здатність формувати 

інформаційний контент у сфері економіки, права, культури та мистецтва, 

соціальних питань, міжнародних відносин та інших видів діяльності» та 

«СК09(ЖСК). Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення 

економічних, правових, політичних питань, питань культури та мистецтва, 

соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших видів діяльності» 

корелює зі спеціалізованими вимогами до освітнього журналіста, а саме СК8, 

СК21, СК33, СК41. «СК10. Здатність провадити професійну медіадіяльність на
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кросмедійних платформах» корелює з СН7-СН10, СК23, СК29, СК37 [267]. Ми 

звернули увагу також на кореляти з текстом «Паспорта професії журналіста 

мультимедійних видань ЗМІ», розробленого українськими журналістами як 

професійний стандарт для журналістів. Серед іншого – в тексті документа 

описано функції журналіста, які корелюють з наведеними нами в анкеті 

складниками професійної компетентності освітнього журналіста [272]. 

Зважаючи на вищенаведені порівняння, а також враховуючи експертну 

оцінку, для оновлення програми підготовки фахівців з освітньої журналістики 

(галузь знань 061 «журналістика») можна використати такі складники 

професійної компетентності: СК3, СК8, СК15, СК20, СК21, СК23, СК26, СК32, 

СК33, СК38, СК43; СН2, СН4, СН5, СН6-11. 

3.3. Всеукраїнське опитування вчителів 

3.3.1. Методологія опитування 

Всеукраїнське опитування вчителів було проведено 21-28.03.21. До участі 

в анкетуванні було запрошено викладачів загальноосвітніх навчальних 

закладів України державної форми власності різного віку, що викладають різні 

дисципліни та представляють усі регіони України (окрім тимчасово окупованих 

територій) відповідно до вибірки. Лист-запрошення надсилався до обраних 

навчальних закладів в регіонах відповідно до репрезентативної квоти, 

кореляційно залежності від кількості населення регіону (з урахуванням міських та 

сільських закладів загальної середньої освіти) та кількості вчителів. Розробка 

анкети та обробка результатів виконані автором самостійно. Відповідно до даних 

Укрстату в 2019-2020 роках в Україні (не враховуючи ТОТ), працювали 440 

тис.вчителів закладів загальної середньої освіти [319]. За матеріалами 

інформаційно-статистичного бюлетеня «Освіта в Україні: базові індикатори» 

отримано статистику шкіл за типом місцевості. «65,8 % українських шкіл 

розташовані в селах, відповідно, 34,2 % – у містах» [Всеосвіта, 2018]. При чому, 

54,5% вчителів працювали в містах, а 45,5% – у селах. 
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 Для репрезентативності вибірки ми запросили до участі в онлайн-

анкетуванні вчителів різних дисциплін, різного віку з усіх регіонів України (не 

враховуючи ТОТ) відповідно до регіональної квоти з урахуванням міського та 

сільського коефіцієнтів. Запрошення для проходження надсилалися дирекціям 

шкіл для уникнення прямого контакту автора анкети з викладачами й конфлікту 

інтересів. 

Оцінювання репрезентативності вибірки є найважливішим компонентом 

опитування та повинна проводитись до того, як будуть зроблені будь-які 

висновки. Якщо вибірка не репрезентативна, будь-які висновки або рішення щодо 

досліджуваного об’єкта не можуть вважатися вірогідними. Для оцінки 

репрезентативності вибірки необхідне повне розуміння процесу досягнення 

цілісних даних, розроблення плану вибірки, контроль якості [104, с.107-110]. 

У вибірці ми брали до уваги: 

а). генеральну сукупність вчителів відповідно до статистичних даних (440 тис. 

осіб) 
б). вибірку від генеральної сукупності 440 тис. за формулою: 

SS=Z2 × (p) x (1-p) , 
C2

де: 
Z = Z фактор (як міра статистичного ефекту, 1,96 для 95% довірчого інтервалу)           
p = відсоток генеральної сукупності респондентів, виражений в десятковій формі 
(0,44 для нашого розрахунку) 
c = довірчий інтервал в десятковій формі, 0,05=±5%) 

Тоді 

SS=3,8416 × 0,44 x 0,56, тоді SS=0,94657, тоді SS=378,6 (379). 
0,0025 0,0025 

Вибірка, що буде репрезентативною для нашого дослідження (генеральна 

сукупність 440 тис., складає 379 осіб) при довірчій ймовірності – 95% й довірчому 

інтервалі ± 5%. З урахуванням можливих відмов від заповнення онлайн-анкети, де 

відповіді на всі запитання були марковані як обов’язкові й не можливо було 

повернути анкету, не оцінивши всі шкали, було розіслано 400 анкет. Отримано 

унікальних відповідей 384, що дещо перевищує необхідну вибірку. Регіональне 

представництво визначалося з урахуванням кількості вчителів загальноосвітніх 

закладів регіону з урахуванням міського та сільського коефіцієнтів відповідно до
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інформаційно-статистичного бюлетеня «Освіта в Україні: базові 

індикатори» [263]. Детальніша інформація наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5. Регіональне представництво респондентів. Джерело: вибірка 

анкетування на підставі статистичних даних. 

Область % від 

генеральної 

сукупності 

Вибірка (к-сть 

запрошених 

до 

анкетування 

вчителів)17 

К-сть осіб, 

що взяли 

участь в 

анкетуванні 

Дніпропетровська 8,97 36 34 

Київ 7,99 35 32 

Харківська 7,49 30 29 

Львівська 6,98 29 27 

Одеська 6,58 30 25 

Запорізька 4,84 20 19 

Київська 4,77 18 18 

Вінницька 4,42 18 17 

Полтавська 3,97 15 15 

Івано-Франківська 3,81 15 15 

Хмельницька 3,57 14 14 

Закарпатська 3,47 13 13 

Житомирська 3,44 13 13 

Черкаська 3,43 13 13 

Рівненська 3,20 13 12 

Миколаївська 3,19 12 12 

Сумська 3,07 12 12 

Тернопільська 2,94 11 11 

17 Від загальної кількості вчителів загальноосвітніх закладів окремого регіону, з урахуванням міського та 
сільського представництва відповідно до статистичних даних МОНУ. Кількісне значення визначалося на підставі 
розрахунку відсотку вчителів області від генеральної сукупності (440 тис.) 
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Херсонська 2,93 11 11 

Чернігівська 2,88 11 11 

Волинська 2,87 11 11 

Кіровоградська 2,68 10 10 

Чернівецька 2,51 10 10 

ВСЬОГО 100 400 384 

Для репрезентативності вибірки ми намагалися врахувати також віковий 

склад викладачів загальноосвітніх навчальних закладів регіонів, де проводилося 

опитування. Для цього ми використали статистичні дані, наведені в 

інформаційно-статистичному бюлетені «Освіта в Україні: базові індикатори» 

[263]. 

Пілотажне анкетування було проведене на початку березня 2021 року і 

враховувало 20 респондентів (Рівненська, Київська, Дніпропетровська області, 11 

– з міських закладів освіти, 9 – з сільських; 8 – викладачі предметів гуманітарного

циклу, 6 – природничого, 6 – точного). Завдяки пілотажному анкетуванню

вдалося врахувати думку респондентів щодо структури анкети, її доступності та

додати запитання №8.

Мета анкетування – з'ясувати думку вчителів загальноосвітніх закладів 

України щодо рівня задоволеності освітнім контентом та висвітлення ЗМІ 

тематики освіти. Вчителі, як ми вже зазначили, є одними з ключових споживачів 

освітнього контенту, а інноваційні сайти «Освіторія» та «НУШ» позиціюють себе 

як «ЗМІ для вчителів та батьків» [259] 

Перед проведенням анкетування, ми, відповідно до мети, ставили перед 

нами такі завдання: 

1. З'ясувати думку вчителів загальноосвітніх закладів України щодо

рівня задоволеності кількісно-якісною складовою інформаційно-аналітичного 

контенту на теми освіти у вузькоспеціалізованих та широкоспеціалізованих ЗМІ. 
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2. З'ясувати думку вчителів загальноосвітніх закладів України щодо

необхідності створення додаткових джерел інформації, що міститимуть 

інформаційно-аналітичний контент на теми освіти, та створення окремих 

напрацювань і порад щодо роботи освітнього журналіста. 

Підготовчий етап анкетування включав розроблення питань, складання 

анкет, пілотажне тестування. Наступним етапом було власне анкетування і 

поширення анкет. На етапі зведення даних відбулася систематизація даних 

шляхом автоматичного формування статистики завдяки онлайн-інструментам 

«Google». 

Вибірка становить 384 респонденти. 

Таблиці 6-7 показують дані відповідно до коефіцієнта Альфа-Кронбаха, 

застосованого до анкетування, що демонструють високий рівень тау-

еквівалентної надійності анкетування, отже, внутрішньої узгодженості 

запитань та надійності підібраного для проведення опитування 

інструментарію (дані автор опрацював самостійно за допомогою програмного 

забезпечення IBM SPSS Statistics). 

Таблиця 6. Статистика надійності. Джерело: результати 

анкетування, опрацьовані в IBM SPSS Statistics. 

Статистика надійності 

Альфа 
Кронбаха 

Альфа 
Кронбаха з 
урахування 

м 
стандартиз 

ованих 
пунктів 

 
 
 

 
N 

елементів 
,886 ,886 8 

Таблиця 7. Статистика елементів. Джерело: результати анкетування, 

опрацьовані в IBM SPSS Statistics. 
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Статистика елементів 

Середнє 
значення 

Середньоква 
дратичне 

відхилення 
N 

(вибірка) 
На скільки ви 
оцінюєте кількісну 
задоволеність 
інформацією, яку 
отримуєте у ЗМІ, на 
освітні теми, що вас 
цікавлять 

6,33 1,391 384 

На скільки ви 
оцінюєте якісну 
задоволеність 
інформацією, яку 
отримуєте у ЗМІ, на 
освітні теми, що вас 
цікавлять 

6,20 1,368 384 

На скільки ви 
оцінюєте рівень 
освітньої 
журналістики в 
Україні 

6,34 1,238 384 

На скільки ви 
оцінюєте висвітлення 
тематики освіти 
вузькоспеціалізовани 
ми ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», «НУШ», 
"Педпреса", інші 

6,84 1,282 384 

На скільки ви 
задоволені кількісною 
репрезентацією різних 
освітніх тем у 
вузькоспеціалізованих 
ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», «НУШ», 
"Педпреса", інші 

6,46 1,328 384 
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На скільки ви 
оцінюєте висвітлення 
тематики освіти 
широкоспеціалізовани 
ми ЗМІ – наприклад 
ТСН, Українська 
правда, BBC Україна, 
Суспільне, інші ЗМІ 

5,73 1,390 384 

На скільки ви 
оцінюєте необхідність 
створення нових 
ресурсів (сайтів, 
платформ), що 
публікуватимуть 
інформаційно- 
аналітичний контент 
на теми освіти 

8,08 1,262 384 

На скільки ви 
оцінюєте необхідність 
розробки спеціальних 
курсів (посібників, 
рекомендацій) для 
підготовки та роботи 
освітнього журналіста 

7,98 1,372 384 

Розширені статистичні дані (міжелементні кореляційна та коваріаційна 

матриці, екстремуми, частотні періодограми, омега Макдональда подано в 

додатках З-И). Усі ці статистичні дані репрезентують числові результати 

дослідження. Екстремуми ілюструють середні значення, а показники середніх 

відхилень дозволяють зрозуміти, як розподілені значення у вибірці відносно 

середнього показника та визначити «середньоквадратичне відхилення від 

середнього значення» (дисперсію). Найбільші та найменші значення екстремумів 

дозволяють зрозуміти, скільки максимальних та мінімальних оцінок за шкалою 

Лайкерта отримало кожне питання, що є важливим для послідовної та правильної 

інтерпретації результатів дослідження. 

Періодограма – оцінка спектральної щільності потужності (СЩП), базована 

на обчисленні квадрата модуля перетворення послідовності даних Фур'є. При 
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розширенні СЩП використовується вагова функція (вікно), отже ми маємо 

модифіковану періодограму. Спектральна щільність – функція, що описує 

розподіл потужності (у нашому випадку кореляції оцінок від 1 до 10) залежно від 

частоти, що демонструє частотність потужностей протягом всього часу, коли 

анкетування оцінювалося респондентами з вибірки. 

Омега Макдональда теж є одним із показників внутрішньої узгодженості 

запитань анкети, що, однак, використовується рідше, ніж альфа Кронбаха. 

Омега Макдональда для цього дослідження становить .907, тобто 90,7%. 

3.3.2. Результати опитування 

В опитуванні взяли участь 384 респонденти. Регіональне представництво 

зазначено у підпункті 3.4.1. За віковим складом 27 респондентів (7%) молодші 21 

року, 97 респондентів (25,3%) у віковій категорії 21-35, 170 респондентів (44,3%) 

у віковій категорії 36-50, 80 респондентів (20,8%) у віковій категорії 51-70 та 10 

респондентів (2,6%) у віковій категорії 70+ (рисунок 25). 

Рисунок 25. Віковий розподіл респондентів. Джерело: результати 

авторського анкетування. 

Педагогічний стаж респондентів також різний. Менш як рік зазначили 13 

респондентів (3,4%), 1-2 роки – 26 респондентів (6,8%), 3-5 років – 49 
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респондентів (12,8%), 6-10 років – 143 респонденти (37,2%), понад 10 років – 153 

респонденти (39,8%). 

Регіональний розподіл вказаний в таблиці 9 у підрозділі 3.4.1. 

За циклами предметів, які викладають респонденти, 114 (29,7%) – предмети 

суспільно-гуманітарного циклу18, 138 (35,9%) –  точного19, 129 (33,6%) – 

предмети природничого циклу20, 5 респондентів самостійно назвали фізкультуру, 

4 – мистецтво, 4 – естетичний цикл (рисунок 26). Прошу зауважити, що були 

відповіді, де викладачі зазначали кілька циклів. До запрошення для проходження 

анкетування ми додали перелік предметів, які ми зараховуємо до різних циклів, 

відповідно до рекомендацій МОНУ та європейських стандартів. 

Рисунок 26. Розподіл респондентів за циклами предметів, які вони 

викладають у загальноосвітніх навчальних закладах. Джерело: результати 

авторського анкетування. 

Після «паспортички» ми запропонували респондентам оцінити 8 запитань- 

шкал, що стосувалися тем, передбачених завданнями дослідження. Шкала «На 

скільки ви оцінюєте кількісну задоволеність інформацією, яку отримуєте у ЗМІ, 

18 До предметів суспільно-гуманітарного циклу (спрямування) зараховуємо такі: історія України, Всесвітня історія, 
правознавство, філософія, людина і світ, етика, курси морально-духовного спрямування, українська мова, 
українська література, іноземні мови, світова література, охорона і безпека життєдіяльності, захист України, 
образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, суспільствознавство. 
19 До предметів точного циклу зараховуємо: математику (алгебру, геометрію), статистику, хімію, фізику, 
інформатику. 
20 До предметів природничого циклу зараховуємо: біологію, екологію, основи здоров´я, астрономію, географію. 
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на освітні теми, що вас цікавлять» отримала середній результат – 6,33 (N=384), 

найбільше респондентів обрали саме 6 та 7 балів. Найвище оцінили цю шкалу 

респонденти з центральних областей з досвідом роботи понад 10 років. 

Помітна кореляція між оцінками та досвідом роботи – щодо цієї шкали 

найнижчими були оцінки саме респондентів, які вказали менший стаж роботи. 

Шкала, що оцінювала якісну задоволеність інформацією, яку викладачі 

отримують у ЗМІ на цікаві їм освітні теми отримала середній показник 6,20 

(N=384). Найнижче оцінили цю шкалу респонденти з північних областей. 

Кореляція між досвідом роботи не так помітна, як у попередньому запитанні. 

Найвище оцінили респонденти, що викладають предмети природничого циклу. 

Це може бути зумовлене більшою репрезентацією у ЗМІ контенту, який 

цікавить саме викладачів цього циклу, але щоб підтвердити цю думку необхідно 

проводити додаткове дослідження. 

Шкала, що оцінює загальне уявлення про рівень освітньої журналістики в 

Україні (на думку викладачів) отримала середнє значення 6,34 (N=384). Її теж 

вище оцінили респонденти, що вказали досвід роботи 6-10 років та понад 10 

років. Найвище цю шкалу оцінили респонденти з Полтавської, 

Дніпропетровської, Волинської областей та м.Києва. Географічні кореляції 

помітні не так чітко, як у першій шкалі. 

Шкала, що оцінює якісне висвітлення тематики освіти 

вузькоспеціалізованими ЗМІ, наприклад «Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», 

«Педпреса» отримала середнє значення 6,84 (N=384). Шкала, що оцінює 

задоволеність кількісною репрезентацією різних освітніх тем у 

вузькоспеціалізованих ЗМІ, отримала середнє значення 6,46 (N=384). Найвище цю 

шкалу оцінили респонденти з Хмельницької та Полтавської областей. Кореляція 

оцінок між циклами, які вказали респонденти, слабко виражена. 

Шкала, що оцінює висвітлення тематики освіти широкоспеціалізованими 

ЗМІ – наприклад «ТСН», «Українська правда», «BBC Україна», «Суспільне», інші 

ЗМІ отримала середнє значення 5,73 (N=384). Це найнижче значення з усіх шкал, 
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які оцінювали респонденти. Низькі оцінки зустрічаються в усіх вікових 

категоріях. 

Шкала, що оцінювала необхідність створення нових ресурсів (сайтів, 

платформ), що публікуватимуть інформаційно-аналітичний контент на теми 

освіти отримала середнє значення 8,08 (N=384). Це найвище значення з усіх 

шкал, які оцінювали респонденти. Найнижчі оцінки надані респондентами зі 

східних областей України. 

Шкала, що оцінює необхідність розробки спеціальних курсів (посібників, 

рекомендацій) для підготовки та роботи освітнього журналіста отримала середнє 

значення 7,98 (N=384). 

Детальні графічні результати анкетування вміщено в додатку З. 

Отже, завдяки результатам анкетування можна дійти до таких висновків: 

1. Респонденти загалом вище оцінюють кількісну задоволеність

інформацією, яку отримують у ЗМІ на освітні теми, ніж якісну.

2. Вищі оцінки в більшості категорій шкалам надали респонденти, які

вказали більший досвід роботи.

3. Висвітлення тематики освіти вузькоспеціалізованими ЗМІ респонденти

оцінюють вище (6,84), ніж широкоспеціалізованими (5,73).

4. Необхідність створення нових ресурсів (сайтів, платформ), що

публікуватимуть інформаційно-аналітичний контент на теми освіти,

респонденти оцінюють високо (8,08).

3.4. Поняттєвий апарат освітньої журналістики 

Якщо перейти до поняттєвого апарату освітньої журналістики, то 

наштовхуємося на брак його опрацювання в джерелах,  які аналізуємо, загалом в 

українському журналістикознавстві. Для формування уявлення про будь-яку 

спеціалізовану журналістику, необхідним є поняттєвий апарат та визначення 

особливостей, функцій і специфіки досліджуваної області. 
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Тому, спираючись на проведене нами дослідження, ми пропонуємо 

українським журналістикознавцям та дослідникам медій послуговуватися 

такими визначеннями. 

Ми пропонуємо дефініювати ряд найважливіших, на нашу думку, понять 

освітньої журналістики. 

Освітню ефективність ми визначаємо як комплекс складників та критеріїв, 

за якими можна визначити актуальний стан розвитку освітньої галузі. Є ключові 

категорії, які ми встановлюємо у цьому досліджені, а також базові – загальне 

ставлення до освіти споживачів послуги, рівень знань за результатами 

національних та міжнародних моніторингів, рівень співпраці між закладами 

освіти та потенційними роботодавцями, конкуренція між закладами освіти задля 

уникнення негативних чинників освітньої монополії. 

Варто дефініювати також освітню проблематику – універсальну (що 

стосується загалом сфери освіти) та індивідуальну, яка буде унікальною для 

кожної освітньої галузі. Універсальну освітню проблематику ми частково 

висвітлюємо у 2 розділі. 

Індивідуальна проблематика освітнього журналіста – одне або кілька 

питань певної галузі освіти, у якому (яких) освітній журналіст глибинно 

орієнтується або яке (які) вивчає впродовж тривалого часу. 

Трансформація освітньої журналістики – зміни характеру подачі новин 

залежно від розвитку технологічної бази, а також економічно-соціальних та інших 

зовнішніх змін тривалого і ситуативного характеру, що потребують реорганізації 

встановлених моделей і видофункціональних та інфраструктурних змін. 

Траєкторії освітньої журналістики – лінії та моделі розвитку освітньої 

журналістики залежно від суспільних, економічних та соціальних змін з 

урахуванням особливостей освітніх галузей та моделей їх розвитку. 

Мультимедійна редакція освітнього ЗМІ – зосередження інфраструктурних 

та людських ресурсів, що дозволяють продукувати мультимедійний контент 

освітнього характеру. 
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Освітній видавничий дім – підприємство (державне, суспільної власності, 

корпоративне або приватне) – медіакомпанія, що працює в галузі створення, 

видавництва та розповсюдження видавничої продукції (електронних та 

друкованих видань) освітнього характеру і (або) призначення, і має розгалужену 

структуру, що включає безпосередньо видавничий центр та може також включати 

мультимедійну редакцію. Освітній видавничий дім спеціалізується на виданні 

широкопрофільної або вузькоспеціалізованої навчальної, науково-популярної чи 

(або) фахової чи (або) інтердисциплінарної літератури, а також підручників, 

посібників, монографій і т.і. та ЗМІ, що містять контент освітньої тематики. 

Розповсюдження видавничої продукції на теми освіти відбувається через канали 

дистрибуції, інтернет, а також безпосередньо видавцем. Доступ до контенту може 

бути платним або безплатним, залежно від призначення інформації й бізнес- 

моделі видавничого дому. Приклад: видавничий дім «Педпреса». 

Зонування освітніх медій – розмежування з виділенням особливих освітніх 

зон, для кожної з яких встановлюється цільове призначення, пріоритетні функції, 

актуальна та перспективна інформація – наприклад, медіа, що інформує про події 

суто у галузі дошкільної освіти (однопрофільне), або широкопрофільне (усі галузі 

освіти), або кількапрофільне (лише середня та вища освіта). 

Профіль освітнього журналіста – сукупність рис, якостей, притаманних 

освітньому журналістові, з урахуванням інструментів, необхідних для побудови 

профільного контенту та особливостей архітектоніки такого типу матеріалів. 

Профіль освітнього журналіста складається з авторського перспективного 

бачення, особистого зацікавлення певною темою чи проблемою і співучастю у 

вирішенні тих чи інших проблемних завдань у сфері освіти шляхом інформування 

суспільства, неупередженого аналізу та викладення рекомендацій. 

Портфоліо (доробок) освітнього журналіста – важлива складова творчо- 

креативної, аналітичної та практичної діяльності журналіста. Портфоліо варто 

розглядати у двох вимірах – як складову комплексної діяльності журналіста зі 

збору, аналізу та створення інформації, добірку напрацювань, що може 



191 

зберігатися локально або глобально, та засвідчує «напрацювання і досвід автора» 

у тій чи іншій освітній галузі, є компетентнісним хроносом, який дозволяє 

заглибитися у сутність творчого підходу автора до створення контенту та 

оцінити ступінь і глибину роботи над освітньою тематикою. Також портфоліо 

освітнього журналіста можна і варто розглядати як спосіб «оцінки і самооцінки» 

власних напрацювань «за певний проміжок часу» та джерело самовдосконалення. 

Верифікація попереднього досвіду дозволяє здійснити глибинний самоаналіз 

виконаної роботи та окреслити плани на майбутнє – для вдосконалення чи 

допрацювання тих чи інших тем. Портфоліо є важливою складовою 

«відслідковування професійного прогресу». Зберігання портфоліо в 

електронному вигляді (зрештою, у мультимедійних редакціях є потужні 

електронні архіви) дозволяє повернутися до аналізованих тем у будь-який час, і 

вивчити систематизований досвід або напрацювання [302]. 

Мультимедійна редакція освітнього ЗМІ складається з комплексу 

приміщень (одного приміщення) та ієрархічно розподілена між зонами 

відповідальності – за створення контенту, його розповсюдження, роботи з 

рекламодавцями, контакту з читачами, створення іншого типу контенту – видань 

або спецпроєктів, роботи над інформаційно-обчислювальним забезпеченням 

діяльності журналіста. Як приклад, пропонуємо переглянути структуру 

мультимедійної редакції, створену для потреб новітнього ринку (рисунок 27). 
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Рисунок 27. Приклад структури мультимедійної редакції ЗМІ, що спеціалізується 

на темах освіти. Джерело: власна розробка 

Лист щодо впровадження моделі вміщено в додатку І. 

Професійна асоціація освітніх журналістів – об’єднання групи осіб або 

колективів редакцій ЗМІ, що пишуть на освітню тематику, а також стейкхолдерів, 

що мають досвід створення контенту освітньої тематики, з метою професійного 

спілкування, визначень координат розвитку освітньої та журналістської галузей та 

захисту законних інтересів освітніх журналістів. Така вузькоспеціалізована 

асоціація дасть змогу сконцентрувати зусилля на поліпшенні роботи 

освітнього журналіста, створить престиж спеціалізації, дозволить налагодити 

співпрацю із закордонними колегами (наприклад, американська EWA – 

«Education writer association»), може створювати премії та відзнаки за 

досягнення освітніх журналістів, бути «містком» взаємодії між владою – 

журналістами – споживачами освітнього продукту, мати власну стратегію 

розвитку, критерії членства, надавати правову підтримку, продукувати власні 

аналітичні, інформаційні чи науково- популярні напрацювання та символіку. 

Натомість для захисту прав та інтересів освітнього журналіста важливе 

функціонування загальної Спілки журналістів та інших профспілок чи 

професійних організацій, які мають статус державних, національних, 

регіональних. 

Поняття «журналіст» та «репортер» розрізняють фахівці галузі. Між 

широкопрофільними та вузькоспеціалізованими репортерами й журналістами є 

різниця. «Гарячою точкою» для освітнього репортера є поле «освітніх баталій» – 

законопроєкти, фінансування, скандали з плагіатом чиновників чи порушенням 

академічної доброчесності науковців, булінг і приниження у навчальних закладах, 

наркотрафік у школах, підлітковий алкоголізм та вплив на це системи й т.і., 

загалом формування порядку денного освітнього спектра.  Репортер має бути на 

місці події, постійно інформувати про перебіг, брати коментарі й шукати 

«ниточки», за які можна потягнути, щоб «новинний клубок» дав якомога більше 
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корисної інформації. Натомість журналіст займається аналізом інформації, 

структурує її, може працювати над матеріалом довгий час і не обов’язково 

повинен перебувати на місці події у цей момент. 

Сенсаційність в освітній журналістиці притаманна швидше репортерам 

широкого профілю – саме вони продукують сенсаційний контент – побиття у 

школі, сексуальні домагання вчительки до неповнолітнього учня чи 

розкрадання освітнього бюджету. Тоді як журналісти, що спеціалізуються на 

освітній сфері, намагаються глянути на цю проблему ширше – 

проаналізувати, вивчити міжнародний досвід, знайти шляхи розв'язання 

проблеми, а не просто її констатувати. 

Тут варто відзначити й жанрову відмінність – стаття журналіста зі 

школи, де відбулося побиття підлітка його однокласниками, спрямована на 

встановлення винних, визначення факту події та можливих наслідків для її 

учасників, а стаття спеціалізованого освітнього журналіста визначатиме 

попередній досвід і можливі сценарії уникнення подібних випадків з точки 

зору організації освітнього процесу. 

Криза жанрів освітньої журналістики виникає у більшості з аналізованих  

онлайн-медіа, оскільки переважає спрямування на інформування населення, а не 

аналіз освітніх процесів, що призводить до засилля інформаційних повідомлень та 

заміток і знижує вартість сайту з матеріалами освітньої тематики з точки зору 

впливовості та аналітичних можливостей. Для роботи з інформацією освітньої 

тематики необхідно знати про джерела для пошуку такої інформації. Джерела 

інформації освітнього журналіста – офіційні документи, інформація, що є у 

публічному доступі та доступі з обмеженим використанням (освітній журналіст 

оформлює запит чи звертається до пресслужби), відкриті дані, статистика, 

публікації на офіційних, спеціалізованих сайтах, у соцмережах, усна бесіда чи 

телефонна розмова з дозволом запису і посиланням на джерело або без такого, 

офіційні анонси, виступи та заяви спікерів, коментарі експертів чи інших 

причетних осіб, а також інші можливі засоби й моделі, за допомогою яких 

журналіст здобуває інформацію для створення контенту на освітню тематику. 
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Висновки до третього розділу 

У цьому розділі ми: 

1. Проаналізували теоретичні підходи до вивчення компетентностей освітнього

журналіста.

2. Дефініювали ряд найважливіших, на нашу думку, понять освітньої

журналістики, зокрема, «освітня ефективність», «освітня проблематика»,

«індивідуальна проблематика  освітнього журналіста», «трансформація

освітньої журналістики», «траєкторії  освітньої  журналістики»,

«мультимедійна редакція освітнього ЗМІ», «освітній видавничий дім»,

«зонування освітніх медій», «професійна асоціація освітніх журналістів»,

«профіль освітнього журналіста» та «портфоліо» освітнього

журналіста,«сенсаційність в освітній журналістиці», «криза жанрів освітньої

журналістики».

3. Розглянули напрацювання українських дослідників та журналістів

А.Захарченка, А.Петреко-Лисак, В.Різуна, В.Іванова, Т.Трачук, С.Квіта,

Л.Деркач (проблеми підготовки журналістських кадрів), Н.Ґабор

(універсальний журналіст), М.Дяченко (творчий саморозвиток освітнього

журналіста), І. Дроздової (особливості творчої самореалізації), Н.Дзьомби,

Д.Дуцик, Н.Лигачової, І.Ладики (як журналістам писати про дітей),

О.Петрушенко («суспільство знань»), О.Кивлюк («інформатизація

суспільства»), Л.Городенко (визначення «громадської думки»), Ю.Трач

(«віртуалізація     освітнього     простору»),     П.Стефаненка, (поняття

компетентності), закордонних науковців Потуй і Равкіна (професійні

цінності журналіста), Ґ.Переза (освітня журналістика в межах «освітнього

суспільства», знання та вміння, якими має володіти освітній журналіст),

Г.Локарєвої («соціальний діалог»), Є.Зеленіної («журналістський підхід до

спілкування з дітьми»), Н.Постмана («ілюзія розуміння»), Занкової, Школай,

Франкліна («smart – журналіст»), М.Шембергера, Л.Нельсон, Н.Білан,

М.Нетреби, Г.Горбенко, К.Балабанової, О.Ситника, Х.Шаапа, М.Гонсалес та

інших (компетентності журналіста).
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4. Розрізнили знання («обізнаність з освітніми індикаторами, 

«розумінням суті освіти», «наявність відомостей», що важливі для роботи в 

освітній сфері) та уміння (здатність належно виконувати дії, «засновані на 

доцільному використанні набутих знань і навичок» про сферу освіти, 

володіння інструментами журналістики та інструментами освітнього 

комплексу») освітнього журналіста.

5. Визначили інструменти роботи сучасного журналіста, а також створили 

портрет сучасного освітнього журналіста України – читає книги, вивчає 

аудиторію, мислить глобально, присутній в освітньому процесі, знає як 

презентувати інформацію за допомогою мультимедійних інструментів і т.д.

6. Здійснили аналіз вакансій аналізованих освітніх ЗМІ. Встановлено, що 

серед ключових вимог, які ставлять майже усі аналізовані ЗМІ – знайомість з 

темою освіти, грамотність, комунікація з освітніми експертами, підготовка 

новин для сайту. Серед вимог, які не є для роботодавців ключовими і 

висувалися лише одним зі ЗМІ – «досвід журналістської роботи».

7. Завдяки анкетуванню експертів ми встановили, що серед складників 

професійної компетентності, які журналісти та редактори освітніх ЗМІ 

вважають найважливішими, – знання законів у сфері освіти, відбір інформації 

на підставі вірогідності джерел, розуміння потреб авдиторії, вивчення 

інтересів батьків та дітей, пошук новин і перевірка джерел, розширений пошук 

інформації в інтернеті, техніка інтерв'ювання, генерування ідей та сенсів, 

напрацювання контактів та грамотність і саморедагування. Рівень освітньої 

журналістики в Україні за шкалою від «1» (низький) до «10» (високий) 

респонденти в середньому оцінили на 5 балів. З твердженням, що в Україні 

недостатньо авторського аналітичного контенту на теми освіти респонденти у 

середньому погодилися на «8» балів (за шкалою від «1» – цілком вдосталь до 

«10» –критично мало).
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8. Завдяки всеукраїнському анкетуванню вчителів спеціалізованих освітніх 

ЗМІ можна дійти до висновку, що респонденти загалом високо оцінюють 

роботу вузькоспеціалізованих ЗМІ. Отримані дані свідчать про більшу довіру 

викладачів до спеціалізованих інформаційно-аналітичних ресурсів з питань 

освіти, а також про загалом невисоку репрезентацію освітнього контенту в 

широкоспеціалізованих ЗМІ, які отримали нижчу оцінку в порівнянні. 

Підкреслюють респонденти й необхідність створення нових платформ для 

розміщення освітнього контенту (8,08 бала).

9. Завдяки анкетуванню експертів ми встановили, що серед складників 

професійної компетентності, які журналісти та редактори освітніх ЗМІ 

вважають найважливішими, – знання законів у сфері освіти, відбір інформації 

на підставі вірогідності джерел, розуміння потреб авдиторії, вивчення 

інтересів батьків та дітей, пошук новин і перевірка джерел, розширений 

пошук інформації в інтернеті, техніка інтерв'ювання, генерування ідей та 

сенсів, напрацювання контактів та грамотність і саморедагування. Рівень 

освітньої журналістики в Україні за шкалою від «1» (низький) до 

«10» (високий) респонденти в середньому оцінили на 5 балів. З твердженням, 

що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми освіти 

респонденти у середньому погодилися на «8» балів (за шкалою від «1» – 

цілком вдосталь до «10» –критично мало).

Отже, висновки до цього розділу демонструють необхідність 

підвищення якості й кількості різнотематичного освітнього контенту у ЗМІ 

України, а також дають нам підстави окреслити складники професійної 

компетентності освітнього журналіста,  порівняти їх з компетентностями, 

вміщеними в програмах підготовки бакалаврів та магістрів журналістики. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження було отримано такі положення: 

1. Завдяки вивченню теоретичних підходів до визначення поняття освітньої

журналістики, можна наголосити на таких складниках освітньої журналістики:

• освітня журналістика передовсім означає роботу з інформацією про

події та явища у сфері освіти й обробку такої інформації, тобто

оперування даними й фактами про відповідні події в різних

системах освіти;

• освітня журналістика дозволяє спрощувати й пояснювати

взаємозв'язки між національними та міжнародними освітніми

системами та рейтингами;

• освітня журналістика висвітлює соціально значущі освітні теми, а її

специфічною функцією є розробка і пропозиція відповідних освітніх

тем для суспільної комунікації;

• освітня журналістика функціонує як інтеграційна система, що

виконує функцію органу моніторингу, перевірки та контролю, і

сприяє розвитку економіки знань;

• освітня журналістика сприяє стабілізації суспільства знань;

• освітня журналістика сприяє кращому розумінню наукових

відкриттів, спрощуючи освітню інформацію, а також класифікуючи

її в системі суспільно-політичних координат;

Зрештою, варто визначити поняття освітньої журналістики як роботи зі збору, 

підготовки, обробки та публікації інформації освітньої тематики, тобто 

оперування даними та фактами про відповідні події в системах дошкільної освіти, 

середньої освіти, у шкільних організаціях та гуртках, освіті дорослих, в 

університетах, освітній політиці тощо.  

Ми пропонуємо виділити наступні функції освітніх ЗМІ: інформування, 
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пізнавальна, стратифікаційна, критична, науково-інноваційна, оцінно- 

стимулювальна, руйнування міфів, розважальна. Освітні інтернет-ЗМІ ми 

пропонуємо типологізувати на синтетичні, тривіальні та інноваційні видання. 

2. Ми дослідили різницю між дефініціями освітня журналістика та педагогічна 

журналістика. Педагогічна журналістика, на нашу думку, тяжіє до теоретизації 

матеріалу, не спрощує інформації, тому доцільним є говорити про використання 

терміна «педагогічна публіцистика», що позначає створений фахівцем 

(викладачем, педагогом, вихователем) матеріал науково-популярного або 

наукового характеру, з використанням спеціалізованої лексики й технологій, що 

розкриває зміст освіти або методологію якоїсь освітньої галузі.  

3. Серед проаналізованого контенту чотирьох інтернет-видань освітньої 

спеціалізації (3352 публікації) встановлено, що за жанровою структурою 

превалюють замітки (2714; 80,9%), відчувається брак репортажів (56; 1,7%) та 

інтерв’ю (130; 3,9%). Брак аналітичних жанрів особливо відчутний стосовно тем 

дошкільної, інклюзивної та професійно-технічної освіти. Контент-аналіз 

матеріалів групи 1 (2366 матеріалів, 70,6% від усієї вибірки у двох групах) 

показав, що найбільша кількість матеріалів за аналізований період стосувалася тем 

початкової та середньої освіти (1131 матеріал, 47,8%), найменша – професійно-

технічної освіти (131, 5,5%). Аналіз матеріалів у другій групі (29,4% від 

аналізованих матеріалів в обох групах) показав, що превалює тема початкової 

освіти (401 матеріал, 40,7%), порівняно значною є частка матеріалів стосовно 

дистанційної освіти (16,7% у «НУШ» та 16,9% в «Освіторії»).  

Кількісні показники та показники висвітлення КПтАП відповідно до 

актуальних секцій в розрізі проведеного контент-аналізу показують, що низькою у 

всіх аналізованих ЗМІ є кількість аналітичних матеріалів про досвід і процеси, що 

відбуваються в українській науці (менше ніж 0,5%). Тема андропедагогіки 

висвітлена на рівні 1% від загальної кількості матеріалів. Порівняно високою є 

кількість матеріалів, що стосуються форм і процесів дистанційної освіти. 

Зростання цих матеріалів пов'язаний із пандемією COVID-19.  

4.Серед важливих складників професійної компетентності для освітнього
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журналіста, виділених в теоретичних дослідженнях – дитиноцентризм, прагнення 

до навчання впродовж життя, дотримання принципів базової професійної етики та 

етики освітнього журналіста, критичне мислення, знання основних акторів 

сучасної освіти та інші. 

Результати експертного опитування засвідчують дефіцит аналітичного 

контенту на освітню тематику в українському медіапросторі. Експерти 

оцінюють рівень освітньої журналістики в Україні на 5 балів з 10. З твердженням, 

що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми освіти, за 

шкалою від «1» (цілком вдосталь) до «10» (критично мало) респонденти 

погодилися на «7,5» бала Це означає, що журналісти й редактори, що 

займаються темами освіти, вбачають проблему в сприйнятті й популяризації 

освітнього контенту серед авдиторії. 

Важливими складниками професійної компетентності освітнього журналіста, 

на думку експертів, є пошук новин і перевірка джерел, знання законів в галузі 

освіти, відбір інформації на підставі надійності джерел, розуміння потреб 

авдиторії, грамотність, саморедагування, встановлення контактів й розвиток 

джерельної бази, вміння будувати базу експертів й стейкхолдерів, вміння 

встановлювати контакти в Міністерстві освіти та в інших органах виконавчої 

влади, розширений пошук інформації в інтернеті. 

Виявлено, що є необхідність розробки навчальних програм для освітніх 

журналістів у вищих навчальних закладах та створення програм, що 

описують компетентності й знання, якими повинні володіти освітні 

журналісти. Важливим моментом є розробка посібника з етики для таких 

журналістів, оскільки освітній журналіст працює з дітьми. Тема освітньої 

журналістики з точки зору практичних досліджень висвітлена слабко, 

теоретичні концепції розвиваються хаотично, тому ми бачимо необхідність в 

подальших дослідженнях з теми. 

5. Матеріалами для дискусії щодо перспектив розвитку освітньої журналістики в 

Україні передовсім можуть бути результати обробки анкетування експертного пулу 

(журналістів, редакторів та контент-менеджерів, що залучені до створення контенту 

освітньої тематики). 



201 

Серед експертів звучали думки, що інвестори не зацікавлені у 

фінансуванні профільних освітніх ЗМІ – реклама набагато краще продається 

у ЗМІ, де пишуть про розваги, зірок, політичні перипетії, авдиторія не має 

запиту на якісну, інновативну освітню журналістику, відчувається неготовність 

аудиторії сприймати глибокі аналітичні матеріали.  

Зважаючи на результати опитування експертів та вчителів, важливими 

напрямами розвитку освітньої журналістики в Україні є: підвищення уваги 

авдиторії освітніх ЗМІ до тем науки, профтехосвіти, андрагогіки шляхом 

публікацій «реальних історій»; запуск та розвиток нових інтернет-сайтів для 

публікації матеріалів на теми освіти; розширення мультимедійної взаємодії з 

авдиторією – ширше використання цифрових інструментів,  розвиток 

«медіаквінтету» та кросмедійних технологій шляхом трансформації 

редакційного простору та удосконалення вебресурсів.  

Перспективними напрямами розвитку програм підготовки освітніх 

журналістів в закладах вищої освіти є розробка навчальних програм з урахуванням 

думок фахівців галузів – журналістів та редакторів ЗМІ освітньої тематики, а 

також розробка, підготовка і розповсюдження матеріалів, що стосуються 

специфіки роботи й етики освітнього журналіста – як на локальному, так і на 

міжнародному рівнях.

 З огляду на вищевикладене, вважаємо, що ефективний та успішний розвиток 

освітніх ЗМІ не можливий без: 

1. Підвищення інтересу українських ЗМІ до проблем галузі науки, професійно-

технічної освіти, інклюзії,

2. Збільшення кількості матеріалів про успішні освітні практики у ЗПТО,

3. Збільшення кількості авторського контенту, репортажів з навчальних 

закладів, історій успіху,

4. Використання прийомів сторітелінгу, залучення мультимедійного 

інструментарію для роботи з контентом,

5. Удосконалення співпраці з авдиторією, надання читачам можливості 

обирати цікаві теми та пропонувати історії.
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Додаток А 

Мапа освітнього медіаландшафту україни 
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Додаток Б 

Активні освітні ресурси українського інтернету 

Ресурси з власними інтернет-сторінками, де регулярно розміщуються новини та 

авторські аналітичні матеріали на теми різних галузей освіти (сайти, де 

розміщуються лише новини науки, до уваги не бралися). 

№ Назва Веб-сторінка 
1 «Освіторія» https://osvitoria.media/opinions/ 
2 «Освітній Блог 

EdEra» 
http://blog.ed-era.com/ 

3 «Всеосвіта» https://vseosvita.ua/news 
4 «На Урок: Журнал» https://naurok.com.ua/journal 
5 «ЕdPro» https://edpro.com.ua/blog 
6 «Освіта України. 

Інформаційно- 
видавнича агенція» 

https://www.ra-ou.com.ua/ 

7 Шкільне життя https://www.schoollife.org.ua/ 
8 Український 

науковий портал 
http://labprice.ua 

9 Освіта Нова https://osvitanova.com.ua/ 
10 Освітній портал 

"Освіта.UA" 
http://osvita.ua/ 

11 Педрада. Портал 
освітян України 

https://www.pedrada.com.ua/ 

12 Портал громадських 
експертів "Освітня 
політика" 

http://education-ua.org 

13 Портал «Українська 
педагогіка» 

http://ukped.com/ 

14 Студвей https://studway.com.ua/ 
15 Нова українська 

школа 
http://nus.org.ua/ 

16 Освітній портал 
«Педагогічна 
преса» 

https://pedpresa.com.ua/ 

17 Освіта-інфо https://osvita-info.com/ 
18 ПроСвіт.Центр 

інноваційної освіти 
http://www.prosvitcenter.org 

19 Освітній портал https://op.ua/ 

http://blog.ed-era.com/
http://www.ra-ou.com.ua/
http://www.schoollife.org.ua/
http://labprice.ua/
http://osvita.ua/
http://www.pedrada.com.ua/
http://education-ua.org/
http://ukped.com/
http://nus.org.ua/
http://www.prosvitcenter.org/
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Додаток В 

Перелік експертів, запрошених до участі в анкетуванні 

№ Ім’я та 

прізвище 

Посада Медіа, яке 

репрезентує 

Дата 

надсилання 

запрошення 

для 

заповнення 

анкети 

Отрим 

ані 

додатк 

ові 

комен 

тарі 

Джерело 

надсилання 

анкети та 

взаємодії 

1 Надія Швадчак журналістка «Нова 

українська 

школа» 

17.10.2020 – Facebook 

2 Катерина 

Кисельова 

журналістка «Освіторія» 17.10.2020 + Facebook 

3 Аліна 

Мірошникова 

журналістка «Освіторія» 17.10.2020 – Facebook 

4 Діана 

Мельникова 

журналістка, 

викладачка 

Новопечерсь 

кої школи 

«Освіторія» 17.10.2020 – Facebook 

5 Ольга 

Лотоцька- 

Головіна 

журналістка «Нова 

українська 

школа» 

17.10.2020 – Facebook 

6 Вікторія Топол головний 

редактор, 

член 

Громадської 

ради при 

Міністерстві 

освіти і 

науки 

України 

«Нова 

українська 

школа» 

17.10.2020 – Facebook 
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7 Іванна 

Коберник 

освітня 

експертка, 

Співзасновн 

иця ГО 

«Смарт 

Освіта», 

дописувачка, 

запрошений 

експерт 

різні ЗМІ, у 

т.ч. 

аналізовані 

17.10.2020 – Facebook 

8 Поліна Гоч дописувачка, 

менеджерка 

з 

комунікацій 

у Центрі 

інноваційної 

освіти 

«Про.Світ» 

«Нова 

українська 

школа» 

17.10.2020 – Facebook 

9 Олена Юрченко журналістка «Освіторія» 17.10.2020 + Facebook 

10 Наталія Кулик журналістка «Освіторія» 20.10.2020 – Facebook 

11 Зоя 

Звиняцьківська 

журналістка, 

співініціатор 

ка проєкту 

«Батьківськи 

й контроль», 

запрошений 

експерт 

«Освіторія», 

«Нова 

українська 

школа» 

20.10.2020 – Facebook 

12 Інна Мороз головна 

редакторка 

«Всеосвіта» 20.10.2020 – Facebook 

13 Дарія Кремзель журналістка «Всеосвіта» 20.10.2020 – Facebook 

14 Дмитро 

Шулікін 

редактор інформаційн 

ий відділ 

20.10.2020 Facebook 
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видання 

«Освіта 

України» 

15 Максим 

Короденко 

головний 

редактор 

«Освіта 

України» 

20.10.2020 – Facebook 

16 Марія 

Марковська 

журналістка1 

, редактор2, 

фрілансерка3 

1«Українська 

правда.Житт 

я»; 
2спеціальний 

проєкт 

газети 

«Експрес»; 
3UNICEF 

Ukraine 

17.10.2020 + Facebook 

17 Катерина 

Хшанович 

журналістка «Всеосвіта» 20.10.2020 – Facebook 

18 Оксана 

Онищенко 

журналістка «Дзеркало 

тижня» 

30.10.2020 – Facebook 

19 Оксана 

Лячинська 

журналістка «Освіторія» 30.10.2020 – Facebook 

20 Ярослава 

Кобинець 

журналістка «Дружня 

школа» 

16.11.2020 – Facebook 

21 Світлана 

Галата 

журналістка «Освіта 

України» 

20.10.2020 + Facebook 

22 Ірина Порецька головна 

редакторка 

«Освіта 

Нова» 

23.11.2020 – Facebook 

23 Софія 

Настишин 

блогер, 

журналістка 

«Освіта 

Нова» 

23.11.2020 – Facebook 

24 Печерна Анна головний 

редактор, 

комунікацій 

Освіта Нова 23.11.2020 – Facebook 
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на 

управлінець 

25 Панченков 

Андрій 

редактор «Освіта.ua» 16.10.2020 – e-mail

26 Володимир 

Алексєєв 

журналіст1, 

вчитель, 

лідер 

Асоціації 

молодих 

освітян 

1«Всеосвіта» + особисті 

повідомленн 

я на сайті 

«Всеосвіти» 
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«Освіта.ua» 

Додаток Г 

Результати контент-аналізу групи 1 



234 

Продовження додатку Г 



235 

Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 

*точки: 30.08.2019 – Міністром освіти призначено Ганну Новосад, 03.03.2020 – Новосад подала
у відставку, 30.06.2020 – початок ЗНО 2020, 16.07.2020 – закінчення ЗНО 2020, 01.08.2020 –
початок вступної кампанії 2020 в умовах пандемії COVID-19.
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«Педпреса» 
Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 



243 

Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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ДОДАТОК Ґ 

«НУШ» 
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ГРУПИ 2 
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Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 

«Освіторія» 



254 

Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 
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ДОДАТОК Д 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 
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ДОДАТОК Е 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДЕЙ ЕКСПЕРТІВ 
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Продовження додатку Е 
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Продовження додатку Е 
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Продовження додатку Е 
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Продовження додатку Е 
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Продовження додатку Е 
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ДОДАТОК Є 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ 
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Продовження додатку Є 
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Продовження додатку Є 
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Продовження додатку Є 
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ДОДАТОК Ж 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДЕЙ АНКЕТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ 
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Продовження додатку Ж 
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Продовження додатку Ж 
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Продовження додатку Ж 



278 

Продовження додатку Ж 
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Продовження додатку Ж 



280 

ДОДАТОК З 

МІЖЕЛЕМЕНТНА КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ, ЗАСТОСОВАНА ДО 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ЛАЙКЕРТА 

(ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ) 

Міжелементна кореляційна матриця 
1 2 3 4 5 6 7 

На скільки ви 
оцінюєте 
кількісну 
задоволеність 
інформацією, 
яку отримуєте 
у ЗМІ, на 
освітні теми, 
що вас 
цікавлять 

1,000 ,869 ,908 ,781 ,803 ,749 ,143 

На скільки ви 
оцінюєте 
якісну 
задоволеність 
інформацією, 
яку отримуєте 
у ЗМІ, на 
освітні теми, 
що вас 
цікавлять 

,869 1,000 ,916 ,780 ,819 ,777 ,144 

На скільки ви 
оцінюєте 
рівень 
освітньої 
журналістики в 
Україні 

,908 ,916 1,000 ,833 ,843 ,769 ,193 



Продовження додатку З 
282 

На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики 
освіти 
вузькоспеціаліз 
ованими ЗМІ, 
наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», 
«НУШ», 
"Педпреса", 
інші 

,781 ,780 ,833 1,000 ,799 ,635 ,187 

На скільки ви 
задоволені 
кількісною 
репрезентацією 
різних освітніх 
тем у 
вузькоспеціаліз 
ованих ЗМІ, 
наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», 
«НУШ», 
"Педпреса", 
інші 

,803 ,819 ,843 ,799 1,000 ,680 ,158 

На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики 
освіти 
широкоспеціал 
ізованими ЗМІ 
– наприклад
ТСН,
Українська
правда, BBC
Україна,
Суспільне, інші
ЗМІ

,749 ,777 ,769 ,635 ,680 1,000 ,055 



283 Продовження додатку З 

На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
створення 
нових ресурсів 
(сайтів, 
платформ), що 
публікуватиму 
ть 
інформаційно- 
аналітичний 
контент на 
теми освіти 

,143 ,144 ,193 ,187 ,158 ,055 1,000 

На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
розробки 
спеціальних 
курсів 
(посібників, 
рекомендацій) 
для підготовки 
та роботи 
освітнього 
журналіста 

,112 ,178 ,120 ,051 ,089 ,191 ,188 
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ДОДАТОК И 

МІЖЕЛЕМЕНТНА КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ ТА МІЖЕЛЕМЕНТНА 
КОВАРІАЦІЙНА МАТРИЦЯ, ЕКСТРЕМУМИ, ПЕРІОДОГРАМА, 

ТЕПЛОВА КАРТА (ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ) 

Міжелементна кореляційна матриця 
На скільки ви оцінюєте 
необхідність розробки 

спеціальних курсів 
(посібників, рекомендацій) 
для підготовки та роботи 

освітнього журналіста 
На скільки ви оцінюєте кількісну задоволеність 
інформацією, яку отримуєте у ЗМІ, на освітні 
теми, що вас цікавлять 

,112 

На скільки ви оцінюєте якісну задоволеність 
інформацією, яку отримуєте у ЗМІ, на освітні 
теми, що вас цікавлять 

,178 

На скільки ви оцінюєте рівень освітньої 
журналістики в Україні 

,120 

На скільки ви оцінюєте висвітлення тематики 
освіти вузькоспеціалізованими ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», "Педпреса", 
інші 

,051 

На скільки ви задоволені кількісною 
репрезентацією різних освітніх тем у 
вузькоспеціалізованих ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», "Педпреса", 
інші 

,089 

На скільки ви оцінюєте висвітлення тематики 
освіти широкоспеціалізованими ЗМІ – наприклад 
ТСН, Українська правда, BBC Україна, 
Суспільне, інші ЗМІ 

,191 

На скільки ви оцінюєте необхідність створення 
нових ресурсів (сайтів, платформ), що 
публікуватимуть інформаційно-аналітичний 
контент на теми освіти 

,188 

На скільки ви оцінюєте необхідність розробки 
спеціальних курсів (посібників, рекомендацій) 
для підготовки та роботи освітнього журналіста 

1,000 
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Міжелементна коваріаційна матриця 
1 2 3 4 5 6 7 

На скільки ви 
оцінюєте 
кількісну 
задоволеність 
інформацією, 
яку отримуєте 
у ЗМІ, на 
освітні теми, 
що вас 
цікавлять 

1,936 1,654 1,564 1,393 1,484 1,448 ,251 

На скільки ви 
оцінюєте 
якісну 
задоволеність 
інформацією, 
яку отримуєте 
у ЗМІ, на 
освітні теми, 
що вас 
цікавлять 

1,654 1,872 1,551 1,368 1,489 1,477 ,248 

На скільки ви 
оцінюєте 
рівень 
освітньої 
журналістики 
в Україні 

1,564 1,551 1,532 1,321 1,385 1,323 ,302 
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На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики 
освіти 
вузькоспеціал 
ізованими 
ЗМІ, 
наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», 
«НУШ», 
"Педпреса", 
інші 

1,393 1,368 1,321 1,643 1,360 1,132 ,302 

На скільки ви 
задоволені 
кількісною 
репрезентаціє 
ю різних 
освітніх тем у 
вузькоспеціал 
ізованих ЗМІ, 
наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», 
«НУШ», 
"Педпреса", 
інші 

1,484 1,489 1,385 1,360 1,763 1,255 ,264 

На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики 
освіти 
широкоспеціа 
лізованими 
ЗМІ – 
наприклад 
ТСН, 
Українська 
правда, BBC 
Україна, 
Суспільне, 
інші ЗМІ 

1,448 1,477 1,323 1,132 1,255 1,932 ,097 
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На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
створення 
нових 
ресурсів 
(сайтів, 
платформ), 
що 
публікуватим 
уть 
інформаційно 
-аналітичний
контент на
теми освіти

,251 ,248 ,302 ,302 ,264 ,097 1,592 

На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
розробки 
спеціальних 
курсів 
(посібників, 
рекомендацій) 
для 
підготовки та 
роботи 
освітнього 
журналіста 

,214 ,334 ,204 ,090 ,162 ,364 ,326 

Екстремуми 
Одномірні статистики 

N 
Середн 

є 
Станд.відхи 

лення 
Пропущені 

К-сть Відсотки 
Наскількивиоцінюєт 
екількіснузадо 

384 6,33 1,391 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
еякіснузадовол 

384 6,20 1,368 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
ерівеньосвітнь 

384 6,34 1,238 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
евисвітленняте 

384 6,84 1,282 0 ,0 
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Наскількивизадовол 
енікількісноюр 

384 6,46 1,328 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
евисвітленнят_A 

384 5,73 1,390 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
енеобхідністьс 

384 8,08 1,262 0 ,0 

Наскількивиоцінюєт 
енеобхідністьр 

384 7,98 1,372 0 ,0 

Одномірні статистики 
Число екстремумівa 

Найменший Найбільший 
Наскількивиоцінюєтекількіснузадо 40 17 
Наскількивиоцінюєтеякіснузадовол 1 2 
Наскількивиоцінюєтерівеньосвітнь 28 14 
Наскількивиоцінюєтевисвітленняте 1 0 
Наскількивизадоволенікількісноюр 25 23 
Наскількивиоцінюєтевисвітленнят_ 
A 

11 0 

Наскількивиоцінюєтенеобхідністьс 1 0 
Наскількивиоцінюєтенеобхідністьр 1 0 

a. Кількість спостережень поза діапазоном (Q1 - 1,5 * IQR, Q3 + 1,5 * IQR), де
IQR - міжквартильний діапазон (inter-quartile range).

Періодограми 

Опис моделі 
Назва моделі MOD_2 
Тип аналізу ОЛМ-одномірна 
Назва ряду 1 На скільки ви 

оцінюєте кількісну 
задоволеність 
інформацією, яку 
отримуєте у ЗМІ, на 
освітні теми, що вас 
цікавлять 
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2 На скільки ви 
оцінюєте якісну 
задоволеність 
інформацією, яку 
отримуєте у ЗМІ, на 
освітні теми, що вас 
цікавлять 

3 На скільки ви 
оцінюєте рівень 
освітньої 
журналістики в 
Україні 

4 На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики освіти 
вузькоспеціалізован 
ими ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», «НУШ», 
"Педпреса", інші 

5 На скільки ви 
задоволені 
кількісною 
репрезентацією 
різних освітніх тем у 
вузькоспеціалізован 
их ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», 
«Освіторія», «НУШ», 
"Педпреса", інші 

6 На скільки ви 
оцінюєте 
висвітлення 
тематики освіти 
широкоспеціалізован 
ими ЗМІ – наприклад 
ТСН, Українська 
правда, BBC 
Україна, Суспільне, 
інші ЗМІ 
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7 На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
створення нових 
ресурсів (сайтів, 
платформ), що 
публікуватимуть 
інформаційно- 
аналітичний контент 
на теми освіти 

8 На скільки ви 
оцінюєте 
необхідність 
розробки 
спеціальних курсів 
(посібників, 
рекомендацій) для 
підготовки та роботи 
освітнього 
журналіста 

Ранги значень Зведено 
центруванням по 
нулю 

Згладжування 
періодограми 

Спектральне вікно Тьюкі-Хеммінг 
Розмір вікна 5 
Значення 
ваги 

W(-2) 2,239 
W(-1) 2,240 
W(0) 2,240 
W(1) 2,240 
W(2) 2,239 

Застосування специфікацій моделі із MOD_2 

На скільки ви оцінюєте кількісну задоволеність інформацією, яку отримуєте у ЗМІ, на освітні 
теми, що вас цікавлять 
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На скільки ви оцінюєте якісну задоволеність інформацією, яку отримуєте у ЗМІ, на освітні 
теми, що вас цікавлять 
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Продовження додатку И 

На скільки ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в Україні 

На скільки ви оцінюєте висвітлення тематики освіти вузькоспеціалізованими ЗМІ, наприклад 
«Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», "Педпреса", інші 
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На скільки ви задоволені кількісною репрезентацією різних освітніх тем у 
вузькоспеціалізованих ЗМІ, наприклад «Освіта.ua», «Освіторія», «НУШ», "Педпреса", інші 
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Продовження додатку И 

На скільки ви оцінюєте висвітлення тематики освіти широкоспеціалізованими ЗМІ – наприклад 
ТСН, Українська правда, BBC Україна, Суспільне, інші ЗМІ 

На скільки ви оцінюєте необхідність створення нових ресурсів (сайтів, платформ), що 
публікуватимуть інформаційно-аналітичний контент на теми освіти 
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На скільки ви оцінюєте необхідність розробки спеціальних курсів (посібників, рекомендацій) 
для підготовки та роботи освітнього журналіста 

Омега Макдональда 
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Загальний звіт спостереження 
N % 

Спостереж 
ення 

Допущено 384 100,0 
Виключено 
a 

0 ,0 

Всього 384 100,0 

a. Виключено повністю на підставі всіх
змінних для процедури.

Статистика надійності 
Омега 

Макдональ 
да 

N 
елементів 

,907 8 
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Продовження додатку И 
Теплова карта 



298 

ДОДАТОК І. 

ЛИСТ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ РЕДАКЦІЇ 
ОСВІТНЬОГО ЗМІ («Abslutely Education») 
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Продовження додатку І 
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Продовження додатку І 

Переклад листа щодо впровадження мультимедійної редакції освітнього ЗМІ від 

«Abslutely Education» 

Шановний Петро Катеринич! 

Ми раді повідомити Вам, що запропонована вами модель оптимізації робочого 

простору редакції видання «Abslolutely Education», Wenlock Studios, 50-52 Wharf 

Road, London N1 7, створена в рамках проєкту «Освітня журналістика», прийнята 

редакційною радою до відома та обрана як модель для реалізації. 

Ми провели економічну, дизайнерську і юридичну оцінку вашої моделі (вхідний №22 / 

11-11) і маємо намір приступити до впровадження моделі в рамках проєкту

оптимізації з 12.10.2021 по 12.10.2022 (кількість відділів, які підлягають

реорганізації згідно з проєктом – 6, кількість штатних одиниць, які підлягають

реорганізації згідно з проєктом – 22).

З радістю повідомляємо вам, що запропонована модель відповідає критеріям якості

й підходить до нашої моделі оптимізації.

Повідомляємо також, що авторські права на модель залишаються в автора після

підписання відповідного контракту про реалізацію моделі й нерозголошення деталей

до кінця експерименту.

Деталі оптимізації в майбутньому можуть бути використані автором у наукових

цілях.

Деталі оптимізації не можуть бути передані третім сторонам, а авторське право

передано іншим редакціям.

Цей лист дозволяється використовувати в наукових цілях. Лист №22 / 11-11

забороняє поширювати інформацію в цілях, інших, ніж наукові. Порушення загрожує

договірними санкціями.
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ДОДАТОК Ї 

Публікації автора дослідження на теми освіти в національних ЗМІ (за 2020- 
2021 рр.) 

«Українська правда» 

1. Катеринич П. (13 листопада 2020).Лісовий дитсадок та секції групової
співпраці: як вирішують кризу мотивації у дітей в Польщі та Німеччині.
Електронний ресурс. Режим доступу:
https://life.pravda.com.ua/society/2020/11/13/242987/(доступ 30.03.21)

2. Катеринич П. (25 січня 2021). Коли тато у декреті, а вихователь з
татуюваннями: як мотивують дітей у Швеції. Електронний ресурс. Режим
доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243757/ (доступ
30.03.21)

3. Катеринич П. (11 лютого 2021). Криза мотивації: чому вона виникає у дітей,
і до чого тут суїциди школярів у Японії. Електронний ресурс. Режим
доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2021/02/11/243899/ (доступ
30.03.21)

«День» 

1. Катеринич П. (18 грудня 2020). Японія та її філософія освіти. Електронний
ресурс. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/yaponiya-ta- 
yiyi-filosofiya-osvity. Газета: №240-241, (2020).

2. Катеринич П. (5 січня 2021). Навчання – як пригода. Електронний ресурс.
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/navchannya-yak- 
prygoda (доступ 30.03.21).

3. Катеринич П. (26 січня 2021). П’ять принципів фінської освіти.
Електронний ресурс. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den- 
planety/pyat-pryncypiv-finskoyi-osvity. Газета: №12, (2021).

4. Катеринич П. (9 лютого 2021). Освітнє диво Сінгапуру. Електронний
ресурс. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/osvitnye-dyvo- 
singapuru. Газета: №22, (2021).
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА 
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ДОДАТОК К 
ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА 



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 1/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 2/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 4/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 5/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

ДОДАТОК Л. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО АНКЕТУВАННЯ ЗА КОЖНИМ
ЕКСПЕРТОМ
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Андрій Панченков panchenkovukr@gmail.com

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 16/168

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 17/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 18/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше: Українська філологія (Гуманітарна)

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 19/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Центр інноваційної освіти "Про.Світ", часто співпрацюємо з НУШ

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше: Контент-менеджерка

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 20/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 21/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 22/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 23/168

Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 24/168

Не готова поки до коментарів, складна тема.

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 25/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 26/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 27/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Освіторія, osvitoria.media

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 28/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 29/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 30/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Якщо ви поглянете на інтерфейс більшості українських електронних ЗМІ - не знайдете там 
окремого розділу "Освіта". Разом з тим, кожне ЗМІ має окремий розділ "Культура та шоу-бізнес", 
"Спорт", "Відео". Освітні теми найчастіше потрапляють у стрічку "Новин" або якщо це аналітика - 
до розділу "Суспільство". Чому ж освітня тематика має залишковий, а часто й меншовартісний 
характер подачі в медіа? Відповідь проста: якщо це не тема освітнього скандалу, нововведень у 
зарплаті освітян або визначних досягнень когось із українських учнів чи педагогів - охоплення 
читацької авдиторії на поточну освітню тематику буде невеликим. А значить, за логікою 
очільників ЗМІ, не варто витрачати час та робочу силу працівників на створення освітнього 
контенту, який не принесе бажані тисячні перепости, лайки та цитування. Матеріали про освіту у 
нашій країні (за виключенням вузькоспеціалізованих ЗМІ) найчастіше роблять за принципом 
знаменитих "5 С" - смерть, сенсація, скандал, сміх, секс. Вчителька надягнула купальник і 
зробила світлину? Супер, такий матеріал розійдеться десятитисячними тиражуваннями. Страх 
відміни ЗНО через прихід нового т.в.о. міністра освіти? Чудово, ґрунтуючись на почутті страху 
щодо повернення хабарів в університетах, зробимо вибуховий матеріал. І так далі, - логіка 
зрозуміла. Точно так само інвестори не зацікавлені у фінансуванні профільних освітніх ЗМІ - 
реклама набагато краще продається у ЗМІ, де пишуть про розваги, зірок, політичні перипетії 
тощо.  
 Але, як влучно зауважив кращий вчитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine Паул 
Пшенічка, - "Саме освіта - перше питання національної безпеки. Без успішного вчителя, який 
живе, а не виживає, не буде успішного і заможного суспільства...".      Олена Юрченко  
yurchenko.elen@gmail.com 

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: газета "Сучасна освіта України"

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Всеосвіта

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 45/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 46/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше: Написання авторських матеріалів

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 47/168

Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 48/168

Володимир Алєксєєв, aleksieiev90@gmail.com

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 50/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 51/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 52/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 53/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 54/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Як на мене, освітня журналістика в Україні певною мірою розвинена краще, ніж система освіти 
як така. Часто читачі інтернет-видання "НУШ" дякують журналістам за те, що ми пояснюємо, 
інтерпретуємо, спрощуємо, шукаємо можливості та всіляко допомагаємо усім учасникам 
освітнього процесу. Ми — відкриті до людей, чого не скажеш про українську освіту.  

Втім, звісно, треба віддати належне тим вчителям, які постійно шукають нові формати подачі 
матеріалу, всіляко урізноманітнюють освітній процес, намагаються бути цікавими і корисними 
для учнів, а не просто "ходячими довідниками". Ми маємо нагоду спілкуватися з такими 
педагогами. За ними — майбутнє! 

Марія Марковська, markovska0503@gmail.com

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 58/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Всеосвіта

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 64/168

-

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 65/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Вважаю, що однією із найбільших бід освітньої журналістики в Україні є неготовність аудиторії 
сприймати глибокі аналітичні матеріали, досвід інших країн у реформуванні освіти та світові 
освітні тенденції. Сфера освіти поки що не сприймається батьками як окрема від соціальної, а 
школу розглядають переважно як інституцію, з якою треба боротись, а не співпрацювати і 
налагоджувати партнерські стосунки. Відтак, поки аудиторія не матиме запиту на якісну, 
інновативну освітню журналістику, ці медіа залишатимуться або вузько нішевими, або будуть 
змушені опускатися рівень побутової  соціалки(Катерина Кисельова) kysilkat@gmail.com

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Аналітичне видання, що не спеціалізується на освіті.

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 77/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 86/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 93/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsge… 98/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: газета "Освіта України"

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 103/168

Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Світлана Галата, "Освіта України". svetlanagalata@ukr.net  
Освітня журналістика - надзвичайно цікавий і потрібний напрямок. У ній дезліч цікавих тем - це й 
наука (зокрема, наука на передовій"), й історії вчителів (які створюють авторські уроки), і досвід 
директорів шкіл (нині їх обирають за конкурсом, тому кожен має ідеї та бачення розвитку 
закладу), і профтех (про нього взагалі мало пишуть), і вища освіта (цікаві і моделі фінансування, і 
новації  ЗВО), і позашкілля (у ньому за невеликі гроші працює багато талановитих педагогів. За 
цю освіту діти "голосують ногами") тощо. 
Освітня журналістика - це також про сенси, про  цікавих і активних людей з різних регіонів 
країни, які діють, не чекаючи "манни столичної". 
На жаль, поки що ця журналістика існує здебільшого  "на острівцях" спеціалізованих видань та 
сайтів.  Сподіваюся, це зміниться. 

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Педпреса

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 108/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 109/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 110/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 111/168

Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 112/168

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 113/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 114/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 115/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Дружня школа

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 116/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 117/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 118/168

Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 119/168

Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 120/168

Хочеться бачити більше матеріалів, що стосуються культурно-мистецької освіти школярів - 
розвитку їх естетичних смаків. У нас в країні, на жаль, не розвинені шкільні постановки, 
відвідування музеїв та театрів, як це є у Європі. Такі речі мають бути важливими складовими 
освіти. Стараюся писати про мистецьку освіту -це передумова розвитку всебічно обізнаної 
дитини. Цікавими є нестандарті практики і підходи до такої освіти, організація шкільних театрів 
та постановок. У сільській місцевосці не завжди є можливість відвідувати культурно-мистецькі 
заходи, це зрозуміло. Однак, можливі тижневі виїзди до інших міст чи країн, якщо бюджет 
батьків дозволяє. Важливим у навчанні є налагодження дружнього звязку між викладачем та 
учнями, а також співпраці у колективі - прикладом можуть бути кемпінги чи табори. 

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 121/168

Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 122/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 123/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Дружня школа

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 125/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Хочеться бачити більше матеріалів, що стосуються культурно-мистецької освіти школярів - 
розвитку їх естетичних смаків. У нас в країні, на жаль, не розвинені шкільні постановки, 
відвідування музеїв та театрів, як це є у Європі. Такі речі мають бути важливими складовими 
освіти. Стараюся писати про мистецьку освіту -це передумова розвитку всебічно обізнаної 
дитини. Цікавими є нестандарті практики і підходи до такої освіти, організація шкільних театрів 
та постановок. У сільській місцевосці не завжди є можливість відвідувати культурно-мистецькі 
заходи, це зрозуміло. Однак, можливі тижневі виїзди до інших міст чи країн, якщо бюджет 
батьків дозволяє. Важливим у навчанні є налагодження дружнього звязку між викладачем та 
учнями, а також співпраці у колективі - прикладом можуть бути кемпінги чи табори. 

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 130/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше: філологія

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 131/168

Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 132/168

Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 138/168

18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *



22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Освіта Нова

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше: філософія

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше:

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше:

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *
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Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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Експертне опитування "Складники
професійної компетентності освітнього
журналіста"
Дослідження присвячено вивченню освітньої журналістики в Україні, встановленню рівня 
дослідженості явища, визначенні ключових проблем та перспектив розвитку.  
65% нинішніх першокласників отримають професії, яких на даний момент ще не існує. Сучасна 
система освіти готує дитину до життя в стабільному світі і не відповідає викликам, перед якими 
опиняється людина XXI століття. Завдання освітнього журналіста – бути готовим до таких 
викликів, допомагати батькам, учням, вчителям адаптуватися до швидких змін шляхом 
інформування та аналізу. 
Метою нашого дослідження є комплексно дослідити сучасний стан освітньої журналістики в 
Україні та перспективи її розвитку, спираючись на український та міжнародний досвід.  
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18-30

31-45

старший(а) 45

Чоловік

Жінка

Журналістська (журналістика, реклама, видавнича справа, медіакомунікації)

Педагогічна

Юридична

Економічна

Міжнародні відносини

Інше: Комп'ютерні науки

Вкажіть Ваш вік *

Вкажіть Вашу стать *

Вкажіть Вашу освіту *
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Освіта.ua

Педпреса

Освіторія

НУШ

Інше: Всеосвіта

Журналістом

Редактором

SMM-менеджером

Інше:

Менше року

рік-два

більше двох років

Де Ви працюєте? *

Вкажіть, ким Ви працюєте *

Вкажіть досвід Вашої роботи на зазначеній вище посаді *
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Так, я спеціалізуюся лише на темах освіти

Я спеціалізуюся на широкому спектрі тем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи вважаєте Ви себе спеціалізованим журналістом? *

На скільки (від 1 - низький до 10-високий) Ви оцінюєте рівень освітньої журналістики в
Україні? *

На скільки (від 1 - цілком вдосталь до 10 - критично мало) Ви погоджуєтеся з
твердженням, що в Україні недостатньо авторського аналітичного контенту на теми
освіти? *

22.06.2021 Експертне опитування "Складники професійної компетентності освітнього журналіста"

https://docs.google.com/forms/d/1BG-_r9FdX1_ekJTGoqylhRo0hJ_VtuCcL1dHNF6-FKM/edit#response=ACYDBNj2pic2yGRlKwDI2mL6bsg… 165/168

Знання журналістської етики

Володіння широкими загальними знаннями

Володіння глибокими спеціалізованими знаннями

Точність

Здатність до командної гри

Здатність до вивчення інших культур та мов

Здатність добре сприймати критику

Розуміння політичних процесів

Знання законів у сфері освіти

Знання законів у сфері інформації

Знання законів у сфері авторського права

Вміння налагоджувати соціальний контакт

Розуміння медіаландшафту та бізнес-стратегій ЗМІ

Здатність приймати зміни та інновації

Здатність правильно оцінювати важливість новини

Здатність радити зі стресом та дедлайнами

Відбір інформації на підставі достовірності джерел

Здатність до лідерства в команді

Здатність самовдосконалюватися

Здатність налагодити стосунки з роботодавцем

Розуміння потреб авдиторії

Вивчення інтересів батьків та дітей

Дотримання редакційної політики

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви вважаєте
найважливішими для роботи освітнім журналістом? *
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Інтерпретація статистичних даних і графіки

Пошук новин і перевірка джерел

Аналіз і синтез великих даних

Розширений пошук інформації в інтернеті

Налагодження контактів та розвиток джерельної бази

Техніка інтерв'ювання

Фотографування та обробка фотографій

Запис та обробка аудіо

Запис та обробка відео

Створення інфографіки

Інше:

Які з нижченаведених складників професійної компетентності Ви використовуєте під
час журналістської роботи? *
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Розуміння цифрових технологій

Розвинений емоційний інтелект

Організаційні здібності

Здатність генерувати ідеї та сенси

Вміння шукати та спрощувати інформацію

Здатність до багатозадачності

Здатність працювати з інтерактивним контентом

Знання методів та засобів роботи з відкритими даними

Активна присутність в соцмережах

Розгалужена база експертів та стейкхолдерів

Контакти в МОНУ та в інших органах виконавчої влади

Знання основ програмування і HTML

Володіння основами дизайну

Володіння основами маркетингу

Володіння прийомами трансмедійного сторітелінгу

Розуміння цифрового середовища (аналіз очікувань авдиторії, вивчення конкурентів)

Досвід тестування програм, сервісів, застосунків

Обізнаність в питаннях медіабізнесу

Вивчення новинок на ринку освітньої літератури

Навички блогінгу

Здатність грамотності, саморедагування

Які з нижченаведених складників професійної компетентності ви вважаєте
найважливішими для журналіста, що пише на теми освіти? *
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Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Якщо ви маєте власні думки з приводу сучасного стану та перспектив розвитку
освітньої журналістики в Україні ви можете залишити їх тут. Якщо Ви не проти, щоб
ваша думка була процитованою у науковому дослідженні та можливих наукових
публікаціях, вкажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище, а також актуальну адресу e-
mail.

 Форми
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