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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  
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І БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Обґрунтовано шляхи підвищення рівня медіаграмотності майбутніх вчителів трудового навчання і без-
пеки життєдіяльності у процесі їх професійної підготовки, застосовуючи навчально-пізнавальні періодичні 
джерела, програми радіо, кіно, телебачення, сайти та блоги мережі Інтернет. Визначено традиційні та іннова-
ційні медіаосвітні технології, розкрито способи їх використання вчителями трудового навчання і безпеки 
життєдіяльності. Детально проаналізовано сайти технологічного спрямування, ресурси мережі Інтернет, де 
розміщенні: розробки уроків, їх методичне забезпечення, технічне конструювання, графічна документація, 
дидактичний матеріал, навчальні програми, накази МОН, навчальне відео тощо. Обґрунтовано основні етапи 
навчання вчителів застосовувати медіаосвітні технології. Обгрунтовано можливість використання матеріалів 
інформаційно-пізнавальних сайтів під час проходження педагогічної практики. 
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PECULIARITIES OF MEDIA-EDUCATIONAL TECHNOLOGIES APPLICATION  IN 

TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF LABOR TRAINING AND LIFE SAFETY 
 

The ways of media literacy improving of future teachers of labor training and life safety during their 
training (such as using educational and informative periodic sources,  radio, films, television, websites and 
blogs) are discribed in the article. Traditional and innovative media-educational technologies are determined, the 
ways of their using by teachers of labor studies and life safety are revealed. A detailed analysis of the technolog-
ical sites and Internet resources containing lesson plans, their methodological support, technical design, graphic 
documentation, didactic materials, training programs, MSE orders, educational videos, etc is given. The basic 
stages of training aimed on using of media technologies are shown. Attention to the possibility of informative 
sites using during pedagogical practice is paid. 

Keywords: teaching and learning mediatexts, future teachers of labor training and life safety, media-
educational technologies, sites on technological themes. 

 
Постановка проблеми. Учням і студентам на початку ХХІ ст. притаманна зацікавле-

ність усім, що пов’язане з комп’ютерними технологіями, мережею Інтернет, засобами масо-
вої інформації. Тому майбутнім вчителям необхідно вміти застосовувати медіаосвітні техно-
логії для пробудження інтересу учнів, підвищення активності у навчанні – з одного боку, та 
запобігання вразливості людини до медіанасильства і медіаманіпуляцій, втечі від реальності 
в лабіринти віртуального світу, поширенню медіазалежності – з іншого. 

Провідною ідеєю нашого дослідження є підвищення рівня медіаграмотності майбут-
ніх вчителів трудового навчання та безпеки життєдіяльності у процесі професійної підготов-
ки, застосовуючи навчально-пізнавальні періодичні джерела, програми радіо, кіно, телеба-
чення, сайти та блоги мережі Інтернет. 
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Дослідження проблеми застосування медіаосвітніх технологій (МОТ) у професійній 
підготовці майбутніх вчителів ми здійснювали на основі міждисциплінарного підходу, що 
зумовило звернення до філософських, культурологічних, соціальних, педагогічних, психоло-
гічних і медіаосвітніх концепцій, вивчення результатів дослідження з цих та інших галузей 
наукового знання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значна увага в педагогічній науці приділя-
ється питанням теорії і практики медіаосвіти, зокрема: інформатизації освітніх і наукових 
установ (В. Ю. Биков [1]); основним формам та методам організації медіаосвітньої діяльності 
в навчальних закладах (Н. М. Духаніна [2], Л. А. Найдьонова [5], О. В. Невмержицька [6], 
Г. В. Онкович [7; 8], І. А. Сахневич [9] та ін.); моделям, методам, вітчизняному і світовому 
досвіду медіаосвіти (С. Д. Бекінгем [12); медіаосвіті у професійній підготовці майбутніх вчи-
телів (Ю. М. Казаков [4], Н. О. Шубенко [11] та ін.). 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Не до кінця з’ясованими залишають-
ся питання, пов’язані з розробленням іа впровадженням методики застосування медіаосвітніх 
технологій у підготовці майбутніх вчителів.  

Метою статті є визначення й обґрунтування особливостей застосування медіаосвіт-
ніх технологій для підвищення рівня їхньої медіаграмотності майбутніх вчителів трудового 
навчання та безпеки життєдіяльності. 

Для досягнення мети використовувалися такі методи дослідження: теоретичні – аналіз 
наукової літератури і навчально-методичної документації, синтез, класифікація, узагальнен-
ня та систематизація отриманих даних – для визначення навчально-пізнавальних медіатекс-
тів, особливостей їх застосування у підготовці вчителів; емпіричні – спостереження за про-
цесом навчання і виховання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. 

Здійснюючи науковий пошук, ми враховували загальнодидактичні принципи, а також 
принципи медіаосвіти, серед яких відзначимо: орієнтацію на розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, пріоритет духовно-моральних цінностей, продуктивну мотива-
цію навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, медіаосвітні технології – 
це спосіб організації навчально-виховного процесу, який передбачає використання друкова-
них, аудіовізуальних, комп’ютерних та інтернет-технологій і максимально забезпечує вико-
нання основної мети професійної підготовки майбутнього вчителя, що сприяє високому роз-
витку освітньої системи держави. 

Медіаграмотність майбутніх учителів визначається як грамотність у сфері медіа, яка 
включає знання основних видів МОТ, змісту, форм та методів їх застосування в майбутній 
професійній діяльності, вміння критично сприймати, аналізувати, оцінювати інформацію, 
отриману з різних медіа, навички відбору та створення навчально-пізнавальних медіатекстів. 

Медіатекст – повідомлення, текст будь-якого медійного виду або жанру [9, с. 29]. Те-
матика і зміст сучасних медіатекстів різноманітні. Специфіка медіатексту в тому, що він роз-
рахований на масову аудиторію. Традиційно їх поділяють на радіо-, теле-, газетні та інтер-
нет-тексти.  

Медіаосвітні технології в системі професійної підготовки майбутніх вчителів є визна-
чальними у формуванні достатніх рівнів їх медіаграмотності, адже включають систему дру-
кованих, аудіовізуальних, комп’ютерних, інтернет-технологій, що максимально забезпечу-
ють виконання основної мети професійної підготовки майбутнього вчителя – сприяють ви-
сокому розвитку освітньої системи держави, Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ 
ст., Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції впро-
вадження медіаосвіти в Україні тощо. 

Узагальнені результати дослідження особливостей застосування медіаосвітніх техно-
логій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та безпеки життєдіяльності подані 
в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Види медіаосвітніх технологій для вчителів трудового навчання, 

 безпеки життєдіяльності 
Групи 
МОТ Основні види медіаосвітніх технологій 

Тр
ад

иц
ій

ні
 т

ех
но

ло
гі

ї 

Професійно орієнтовані періодичні видання 
Журнали “Трудове навчання”, “Трудова підготовка в закладах освіти”, “Трудова 
підготовка в школі”, “Безпека життєдіяльності”, “Учительский журнал – онлайн”. 
Газета “Трудове навчання”. 

Аудіоосвітні технології 
Радіопередачі “Якість життя”, “Автожитлоплан”, “Сам собі господар”, “Школа 
безпеки. Правила безпечного відпочинку на природі”, “Жизнь по Комаровскому”. 
“Інтернет. Комп’ютер. Звук”. 
Радіожурнал “Старшокласник” (шкільні новини, корисні поради, захоплення, кон-
курси). 

Технології кіно- та телеосвіти 
Програми телебачення “Ремонт +”, Кулінарні шоу (“Смакуємо”, “Смачного”, 
“Смачних подорожей”), “Служби розшуку дітей”. 
Телефільм “Випилювання лобзиком”. 
Телеканали “Мега”, “Інтелект TV”, ”Знание”, “Просвещение”, “Меню-ТБ”, “TVоя 
недвижимость” (висвітлює події ринку нерухомості), 
“Discovery Channel Ukraine” (документальні передачі про науку, технології та істо-
рію), Dobro (телеканал про здоровий спосіб життя), 
PORT-MONE TV (корисний бізнес-контент, пізнавальні, освітні та документальні 
проекти). 

Ін
но

ва
ці

йн
і т

ех
но

ло
гі

ї 

Комп’ютерні та Інтернет-технології 
Комп’ютерні технології: Мультимедійні тематичні презентації, електронна пошта, 
електронна бібліотека, телеконференції та відеотелефон, відеозв’язок, відеоемейл, 
skype. Комп’ютерні телекомунікації. 
Електронні засоби: електронні навчально-пізнавальні підручники для майбутніх 
вчителів трудового навчання та безпеки життєдіяльності, віртуальні бібліотеки; ма-
теріали з цифрового фотоапарата і камери. 
Інтернет-технології: інтернет-журнали, інтернет-конференції, інтернет-ресурси: 
сайти для вчителів трудового навчання (Трудове навчання, «Технології» та ін.), 
безпеки життєдіяльності, Віртуальна школа професійного становлення молодого 
педагога (Методична допомога молодому вчителю трудового навчання), Освіта ua, 
“Нова школа”, “Розумники”, “Учительский портал”, “Сайт видеоуроки.net”. Соціа-
льна мережа Фейсбук, форум Урок. Ютуб (відео послідовності виготовлення виро-
бів). 

 
У професійній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання, безпеки життєдія-

льності ми пропонуємо використовувати періодичні, професійно орієнтовані, спеціалізовані 
та науково-методичні видання, які повідомляють про відкриття, досягнення, особливості 
удосконалення навчально-виховного процесу у вищих педагогічних і загальноосвітніх на-
вчальних закладах [3]. 

Викладачі КОГПА ім. Тараса Шевченка практикують широке використання на семі-
нарських, практичних, лабораторних заняттях, у майстернях трудової підготовки аудіо- та 
відеотехнологій, проектів і презентацій навчального матеріалу. 
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Наявні на сайтах технологічного спрямування, в мережі Інтернет розробки уроків 
трудового навчання у школі, інструктивні картки, дидактичний матеріал, схеми, плакати 
сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів спеціальності “Технологі-
чна освіта”. Викладачі педагогіки та методики викладання трудового навчання інформують 
на лекційних заняттях студентів про можливості використання матеріалів інформаційно-
пізнавальних сайтів під час проходження педагогічної практики. Однак студенти часто вико-
ристовують інформаційні інтернет-ресурси лише у власних корисливих цілях, наприклад, 
бездумно копіюючи готові реферати. Така діяльність, природно, не стає базою для розвитку 
медіаграмотності та медіакомпетентності особистості. Пасивне сприйняття будь-якої інфор-
мації призводить до споживацького ставлення до медіа, плагіату текстів, робіт, ідей – до сте-
реотипного мислення та спотвореного світогляду. 

Широке використання навчально-пізнавальних медіатекстів у підготовці майбутніх 
вчителів спрямоване на те, щоб навчити їх використовувати сучасні медіа з користю, на ана-
ліз інформації, отриманої з різних медіа, формування критичного мислення та релігійного 
світогляду, що сприятиме духовному вихованню сучасної молоді. 

Окрім зазначеного, у КОГПА ім. Тараса Шевченка організовано тренінги та курси для 
викладачів усіх спеціальностей, які виявляють бажання використовувати МОТ на своїх за-
няттях. Також у вищому навчальному закладі при редакції газети “Замок” функціонують ку-
рси для студентів, де їх навчають користуватися цифровою апаратурою (фотоапаратами, ка-
мерами), здійснювати фото- та відеозйомку, працювати з фотозображеннями, монтувати фі-
льми виховного та навчального спрямування, акцентують увагу на раціональному викорис-
танні сучасних медіаресурсів. 

Змістова складова методики сприяє реалізації педагогічних умов, включає аудиторну 
та позааудиторну роботу студентів із застосування МОТ. Аудиторна робота передбачає 
включення тем медіаосвітньої проблематики в курси, які вивчаються на всіх факультетах пе-
дагогічних навчальних закладів: “Загальної педагогіки”, “Основ корекційної педагогіки”, 
“Основ педагогічної майстерності”, “Сучасних педагогічних технологій”. 

У зміст дисципліни “Методика викладання інформатики”, яка вивчається у процесі 
професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання, введено тему “Методика 
застосування медіаосвітніх технологій”. Ознайомлення із зазначеною темою передбачене у 
розробленому нами спецкурсі “Медіаосвітні технології у навчально-виховному процесі”.  

З метою розвитку у студентів зацікавлення до застосування МОТ ми практикували впро-
вадження теми, в якій розкривається значення та теоретичні основи медіаосвітніх технологій, у 
навчальний курс “Інформаційні технології в освіті” (напрям підготовки – технологічна освіта). 

Водночас, на третьому курсі усіх педагогічних спеціальностей КОГПА ім. Тараса Шев-
ченка, та четвертому курсі Кременецького педагогічного коледжу впроваджувався спецкурс 
“Медіаосвітні технології в навчально-виховному процесі”, окремі теми із запропонованого спец-
курсу розглядалися під час вивчення зазначених вище дисциплін педагогічного спрямування. 

Під час вивчення спецкурсу ми застосовували проектування, яке передбачає роботу 
студентів над медіапроектами, спрямованими на формування їх медіаграмотності, критично-
го мислення та критичного ставлення до інформації, отриманої з різних медіа. Тематика те-
лекомунікаційних проектів різноманітна, наприклад: “Сучасні медіа і ми”, “Як створюється 
телефільм?”, “Роль медіа у нашому житті”, “Теорія та практика медіаосвіти в Україні”, “Ма-
ніпуляція в медіа” та ін. Обов’язково визначалася мета, завдання телекомунікаційного проек-
ту, виділялися етапи реалізації проекту та кінцевий результат. 

Під час роботи над проектом студенти поглиблено аналізували електронні та інтер-
нет-джерела з зазначеної проблеми, синтезували результати своїх досліджень, робили власні 
узагальнені висновки. Також студенти засвоювали знання, які отримали у процесі вивчення 
курсу “Сучасні інформаційні технології”, тобто навички роботи з офісними програмами: 
Word, Excel, PowerPoint, Publisher. 
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Позааудиторна робота змістового компоненту передбачала самостійне вивчення сту-
дентами можливостей ефективного використання МОТ за допомогою самоосвіти, індивідуа-
льної роботи студентів зі створення студентських періодичних видань, програм студентсько-
го радіомовлення, сайтів та блогів у мережі Інтернет. 

Перед ознайомленням студентів із алгоритмом дій щодо створення власних сайтів і 
блогів у мережі Інтернет викладачі інформували майбутніх вчителів про особливості функ-
ціонування навчально-пізнавальних освітніх сайтів, сайтів для викладачів, вчителів, батьків, 
вихователів, сайтів ЗНЗ та ВНЗ. Зазначені завдання реалізувалися під час вивчення окремих 
тем запропонованого спецкурсу. 

Під час проходження педагогічної практики студенти інформували учнів та вчителів 
про негативний вплив сучасних медіа на дітей та підлітків, можливості використання інфор-
маційно-пізнавальних медіатекстів у навчальному процесі, особливості формування критич-
ного ставлення до інформації, отриманої з різних медіа. Повідомивши про навчально-
пізнавальні програми радіо, телебачення, сайти мережі Інтернет, студенти спонукали учнів 
до того, щоб вони, виконуючи домашні завдання та готуючись до засвоєння нового навчаль-
ного матеріалу, ознайомлювались із зазначеними медіатекстами освітнього спрямування. 

Методика застосування МОТ у професійній підготовці майбутніх вчителів передбачала 
впровадження в навчальний процес пізнавальних медіатекстів: періодичних видань, програм ра-
діомовлення, телебачення, аудіо- та відеофільмів, сайтів мережі Інтернет. Відповідно до визна-
ченої тематики “Загальної педагогіки”, “Основ корекційної педагогіки”, “Основ педагогічної 
майстерності”, “Сучасних педагогічних технологій”, майбутні вчителі працювали з інформацій-
но-пізнавальними сайтами, журналами, науково-популярними фільмами, телевізійними переда-
чами. Разом із викладачами за цими матеріалами студенти готували виступи на конференції, ме-
діа-презентації, фільтрували інформацію, визначали головне і найбільш цікаве. 

Висновки цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 
Ефективне застосування запропонованих навчально-пізнавальних медіатекстів сприяє під-
вищенню рівня медіаграмотності майбутніх вчителів трудового навчання та безпеки життє-
діяльності, що спонукає до розроблення методики застосування медіаосвітніх технологій у 
підготовці майбутніх учителів, яка забезпечує інтегрований підхід до підготовки та організа-
ції навчально-виховного процесу, на основі реалізації міжпредметних зв’язків, використання 
системи медіаосвітніх технологій у процесі вивчення дисциплін педагогічного спрямування, 
створення медіаосвітнього середовища навчального закладу. Однак, на нашу думку, жодні 
зусилля викладачів не будуть ефективними, якщо студенти не будуть критично працювати з 
різними джерелами інформації, з метою розширення власного спектра знань. Тому в сучас-
них умовах постає необхідність використання МОТ як джерела самоосвіти. 

Подальшого вивчення потребують теоретико-методологічні засади розвитку медіаос-
вітньої компетентності майбутніх вчителів, педагогічні основи моніторингу якості професій-
ної підготовки майбутніх вчителів із застосування медіаосвітніх технологій. 
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