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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасна соціокультурна ситуація в 

Україні й у світі загалом характеризується інформатизацією всіх сфер життя 

суспільства, становленням глобального комунікаційного простору, інтенсивним 

розвитком та модернізацією засобів масової комунікації, широким включенням 

молодого покоління, зокрема дітей, у процес споживання продукції мас-медіа, 

посиленням ролі медійних засобів в організації навчально-виховного процесу, що 

потребує, своєю чергою, оновлення змісту вищої педагогічної освіти, зокрема 

професійної підготовки фахівців для системи дошкільної освіти. 

З раннього віку сучасна дитина постійно знаходиться в оточенні 

техносфери, важливою частиною якої є медіазасоби, серед яких найбільш 

поширені – телебачення, комп’ютер, мобільна телефонія. Поряд із позитивним 

вони можуть спричиняти негативний вплив, унаслідок чого в дітей усе частіше 

з’являється агресія, роздратування, що може в подальшому стати причиною 

появи кібербулінгу, моббінгу, хеппісленінгу, флеймінгу, гепіленінгу тощо. В 

ігровій діяльності діти все частіше виявляють жорстокість, егоїзм, агресивну 

поведінку. Такі деструктивні впливи сучасного медіапростору, зниження якості 

медійного продукту, можливості широкого маніпулювання свідомістю 

особистості вимагають значної уваги до вивчення сутності та змісту віртуальних 

комунікацій, зокрема у сфері освіти, засобів медіаосвіти, шляхів їхнього 

ефективного використання в професійній діяльності вихователів.  

Провідні принципи модернізації освіти, зокрема професійної підготовки 

майбутніх вихователів, задекларовано в низці загальнодержавних нормативних 

документів, зокрема: законах України „Про вищу освітуˮ, „Про дошкільну 

освітуˮ, Базовому компоненті дошкільної освіти, Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012 – 2021 роки; державних цільових програмах „Про 

національну програму інформатизації ,ˮ Концепції впровадження медіаосвіти, у 

яких наголошено на необхідності трансформації освітніх процесів з урахуванням 

сучасних вимог медіаосвіти, широкого впровадження медіаосвітніх технологій та 

інноваційних медіазасобів.    

Актуальність та основні принципи застосування медіаосвітніх технологій 

та медіазасобів сформульовані також у міжнародних документах: 

Грюнвальдській декларації з медіаосвіти, Резолюції ЮНЕСКО щодо розвитку 

критичної медіаосвіти, Женевській декларації принципів побудови інформа-

ційного суспільства, Інформаційному меморандумі ЮНЕСКО „Застосування 

інформаційних та комунікаційних технологій в середній школіˮ  та ін. 
Отже, реформування системи освіти України, перехід на нові стандарти 

професійної підготовки майбутніх фахівців, модернізація дошкільної освіти та 

навчально-виховної практики закладів дошкільної освіти з урахуванням сучасних 

вимог медіаосвіти вимагають оновлення підготовки майбутніх вихователів на 
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засадах використання сучасних освітніх технологій, що ґрунтуються на 

принципах діяльнісного, особистісного, компетентнісного, контекстного підходів, 

широкого впровадження форм і методів практико зорієнтованого навчання з 

метою посилення професійної спрямованості підготовки майбутніх вихователів, 

що сприятиме формуванню в них компетентності, мобільності, розвитку творчого 

мислення, здатності до розв’язання професійно-педагогічних завдань у мінливих 

умовах навчально-виховного процесу сучасного ЗДО. 

Підґрунтям для розв’язання цього стратегічного завдання є теоретико-

методологічні засади модернізації сучасної освіти (В. Андрущенко, С. Батишев, 

І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, Б. Коротяєв, В. Курило, В. Кушнір, Н. Нич-

кало, О. Новиков та ін.); концептуальні положення організації навчального 

процесу у закладах вищої освіти (А. Алексюк, С. Архангельський, Н. Волкова, 

О. Кучерявий, С. Савченко, С. Харченко та ін.); теоретичні положення 

загальнопедагогічної підготовки та становлення професіоналізму особистості 

педагога (О. Абдулліна, Г. Балл, А. Бойко, Н. Гузій, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

Л. Кондрашова, З. Курлянд, О. Мороз, В. Сластьонін та ін.); принципи практико 

зорієнтованої професійної підготовки викладені в роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників (О. Антонова, М. Віленський, А. Вербицький, Н. Житник, 

О. Костюніна, О. Котикова, О. Набока, І. Пальшкова, Ф. Ялалов), де наголошено 

на необхідності активного включення студентів у процес оволодіння майбутньою 

професією на основі використання професійно зорієнтованих технологій (ПЗТ). 

Загальнотеоретичну характеристику феномену готовності майбутніх 

педагогів висвітлено у фундаментальних працях Ф. Гоноболіна, М. Дьяченка, 

К. Дурай-Новакової, Л. Кандибовича, Н. Кузьміної, А. Ліненко, В. Сластьоніна та 

ін.; питання теорії та практики формування готовності фахівців педагогічної 

галузі до різних видів діяльності представлено в студіюваннях таких науковців, 

як: І. Гавриш, О. Комар, Н. Кошелєва, О. Кучерявий, О. Мариновська, зокрема 

майбутніх вихователів дошкільних закладів (Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, 

Л. Галаманджук, Т. Жаровцева, Н. Левінець, Р. Кондратенко, І. Луценко, 

В. Нестеренко, М. Олійник, Н. Ходакова та ін.). 

У науковій літературі з дошкільної педагогіки накопичено значний досвід, 

який може слугувати підґрунтям для розв’язання проблеми дослідження, зокрема: 

схарактеризовано феномен дитинства в міждисциплінарному контексті (І. Бех, 

А. Богуш, Л. Божович, Н. Гавриш, О. Запорожець, О. Кононко, К. Крутій, М. Мід, 

В. Мухіна, Т. Поніманська, І. Рогальська, С. Русова, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський та ін.); розкрито особливості професійної діяльності вихователя 

дітей дошкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Денисенко, О. Кучерявий, 
В. Логінова, В. Нестеренко, Л. Островська, Л. Семушина та ін.); розглянуто 

питання професійної підготовки майбутніх вихователів до різних видів 

педагогічної діяльності вітчизняними (Л. Артемова, А. Богуш, Г. Бєлєнька, 

С. Будак, Н. Голота, Н. Ємельянова, Т. Жаровцева, Л. Завгородня, Т. Котик, 
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О. Кучерявий, Н. Левінець, Н. Лисенко, І. Мордоус, Л. Плетеницька, 

Т. Слободянюк, Т. Степанова та ін.) та зарубіжними дослідниками (У. Ібрагімов, 

Л. Зорило, В. Макарова, Н. Московська, З. Нестерева, Л. Фалюшина и ін.). При 

цьому аналіз досліджень показав, що традиційна система вищої педагогічної 

освіти недостатньо зорієнтована на використання в процесі професійної 

підготовки майбутніх вихователів інформаційно-комунікаційних технологій, 

освітньо-розвивального потенціалу медіапедагогіки, зокрема засобів медіаосвіти. 

Вивчення питань теорії і практики медіаосвіти в сучасному науковому 

дискурсі свідчить про актуалізацію зазначеної проблеми. Так, різні аспекти її 

дослідження представлено в роботах, присвячених загальним аспектам розвитку 

мас-медіа та моделей медіаосвіти (Д. Бекінгем, Л. Зазнобіна, Д. Консідайн, 

Л. Мастерман, С. Пензін, Ю. Усов, О. Федоров, О. Шариков, Е. Харт, Р. Хоббс та 

ін.); психолого-педагогічним засадам медіаосвіти (О. Волошенюк, Л. Зазнобіна, 

В. Іванов, Ю. Рабінович, О. Спічкін, О. Федоров, М. Хілько, С. Черепинський, 

О. Шариков та ін.); ролі засобів масової комунікації у вихованні учнівської молоді 

(О. Баришполець, В. Лизанчук, Л. Найдьонова, В. Різун, Г. Почепцов, 

Т. Свистельников, Я. Топольник, Г. Усова та ін.); характеристиці вітчизняного та 

світового досвіду медіаосвіти (О. Нечай, О. Самарцев, О. Шариков, Є. Черкашин). 

У дисертаційних роботах останніх років висвітлено низку питань, 

дотичних до проблеми дослідження, зокрема: педагогічні умови застосування 

медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів (Ю. Казаков), 

педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці 

майбутніх учителів (Т. Бешок, О. Бондаренко, О. Георгіаді), дидактичні засади 

застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх 

учителів фізики (В. Заболотний), формування готовності майбутніх учителів-

філологів до використання медіа в професійній діяльності (Т. Хижняк), педаго-

гічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іно-

земної мови засобами медіаосвіти (С. Іць), формування готовності майбутніх 

педагогів до інтеграції медіаосвіти в навчальний процес школи (О. Шипнягова) та 

ін. Однак недостатньо вивченими дотепер лишаються питання формування 

готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в 

навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти. 

Аналіз теорії і практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити такі 

протиріччя між: соціальним запитом на підготовку майбутніх вихователів із 

високим рівнем готовності до застосування засобів медіаосвіти та 

нерозробленістю ефективних шляхів такої підготовки на засадах технологізації 

освітнього процесу вишу; значними потенційними можливостями професійно 
зорієнтованих технологій як засобу формування готовності студентів до 

застосування медіазасобів в освітньому процесі дошкільного закладу та диск-

ретним їх використанням у процесі підготовки майбутніх вихователів; актуа-

лізацією процесу широкого впровадження ЗМІ, зокрема засобів медіаосвіти, у 
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ЗДО та недостатнім ступенем їх реального використання суб’єктами навчально-

виховного процесу внаслідок нерозробленості відповідних методик та 

недостатньої сформованості медіакомпетентності майбутніх вихователів.   

Актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії та практиці, а також виявлені протиріччя зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи – „Формування готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі 

дошкільних навчальних закладів”. 
Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної теми науково-дослідної роботи кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка” „Система підготовки професійно-компетентних фахівців з 

дошкільної та початкової освіти” (номер державної реєстрації 0104U005504). 

Тему затверджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки 

та психології в Україні (протокол № 3 від 26.03.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти.  

Предмет дослідження – комплекс професійно зорієнтованих технологій 

формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіа-

освіти в навчально-виховному процесі ЗДО. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити комплекс професійно зорієнтованих технологій формування 

готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в 

навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти. 

Гіпотеза дослідження. Формування готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі ЗДО набуде 

ефективності за умови впровадження у фахову підготовку комплексу професійно 

зорієнтованих технологій, які розглядаються як цілісна сукупність, що: відповідає 

сутності та структурі досліджуваного феномену; ґрунтується на фундаментальних 

положеннях цілісного, комплексного, системного, особистісно-діяльнісного, ком-

петентнісного, контекстного, технологічного методологічних підходів та прин-

ципах інтегративності, конгруентності, комплементарності, доповнювальності; 

ураховує особливості використання засобів медіаосвіти в ЗДО та спрямована на 

формування структурних компонентів готовності: мотиваційно-ціннісного – 

шляхом реалізації технологій особистісно-смислового розвитку, пізнавально-

когнітивного – технологій когнітивно-контекстного навчання, операційно-дієвого 

– технологій практико зорієнтованого навчання та рефлексивно-оцінювального – 
технологій формування особистісно-професійної рефлексії. 

Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження: 
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1. На підставі аналізу наукової літератури схарактеризувати засоби 

медіаосвіти та обґрунтувати доцільність їх використання в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти. 

2. Розкрити стан дослідженості теоретичних та практичних аспектів 

професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО в контексті сучасних проблем 

медіаосвіти. 

3. Визначити сутність і структуру готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в закладах дошкільної освіти.  

4. Діагностувати стан готовності майбутніх вихователів до використання 

засобів медіаосвіти в ЗДО.  

5. Теоретично обґрунтувати комплекс професійно зорієнтованих 

технологій формування готовності майбутніх вихователів до використання 

засобів медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного закладу. 

6. Експериментально перевірити ефективність процесу формування 

готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти на основі 

впровадження визначеного комплексу професійно зорієнтованих технологій у 

навчально-виховний процес закладів вищої освіти. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: фундамен-

тальні положення системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, Е. Юдін), цілісного 

(Ю. Бабанський, В. Ільїн, В. Краєвський), комплексного (М. Поташник, 

М. Кабатченко, С. Корсаков, Г. Філонов), особистісно зорієнтованого (Г. Балл, 

Є. Бондревська, О. Пєхота, М. Чобітько), діяльнісного (А. Брушлинський, 

О. М. Леонтьєв, С. Рубінштейн), компетентнісного (І. Зимня, А. Маркова, 

О. Овчарук, А. Хуторськой), контекстного (А. Вербицький), технологічного 

(М. Бершадський, В. Гузєєв, М. Кларін, Г. Селевко, М. Чошанов) методологічних 

підходів; концепттуальні положення філософії освіти (В. Андрущенко, 

Б. Гершунський, І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень, В. Курило); принципи 

моделювання в педагогіці (В. Беспалько, О. Дахін, В. Докучаєва); теоретико-

методичні засади формування особистості педагога (О. Абдулліна, О. Антонова, 

Н. Волкова, О. Дубасенюк, Л. Кондрашова, В. Сластьонін), зокрема вихователя 

дошкільного закладу (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, 

О. Кононко, К. Крутій, Т. Поніманська, Л. Семушина, Є. Фльоріна); 

фундаментальні положення теорії готовності особистості до професійної 

діяльності (Ф. Гоноболін, М. Дьяченко, К. Дурай-Новакова, Л. Кандибович, 

Н. Кузьміна, О. Кучерявий А. Ліненко); концептуальні ідеї медіаосвіти 

(О. Баранов, О. Бондаренко, О. Волошенюк, Н. Габор, Л. Зазнобіна, В. Іванов, 

Л. Мастерман, С. Пензін, Б. Потятиник, Ю. Усов, О. Федоров, Н. Хілько, 
О. Шариков) та медіапсихології (П. Вінтерхофф-Шпурк, М. Жижина, 

О. Проніна); теоретико-методичні засади використання засобів медіа в освіті 

(О. Баришполець, В. Возчиков, Д. Григорова, Р. Гуревич, О. Журін, І. Захарова, 

М. Кадемія, О. Мурюкіна, Л. Найдьонова, А. Новикова, Г. Онкович, В. Різун, 
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О. Федоров, І. Челишева, Л. Шевченко); теорія і практика запровадження 

інноваційних технологій у закладах вищої освіти (І. Дичківська, С. Сисоєва, 

Л. Панченко, О. Пєхота, С. Савченко, С. Семеріков, С. Харченко Н. Череповська, 

Д. Чернілевський), упровадження технологій професійно зорієнтованої 

підготовки майбутніх фахівців (А. Вербицький, М. Віленський, М. Ільязова, 

Е. Зеєр, О. Набока, О. Смолянінова, А. Уман). 

Для розв’язання поставлених завдань та перевірки висунутої гіпотези 

використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз та 

систематизація наукової літератури для характеристики ступеня розробленості 

проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в ЗДО, розкриття потенціалу засобів медіаосвіти та доцільності 

їхнього використання в дошкільних закладах; систематизація концептуальних 

положень для визначення сутності та структури готовності майбутніх вихователів 

до використання засобів медіаосвіти в ЗДО, обґрунтування сукупності ПЗТ 

формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в навчально-виховному процесі ЗДО; емпіричні – спостереження, 

анкетування, тестування, експертна оцінка та самооцінка студентів для виявлення 

рівня сформованості готовності майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в навчально-виховному процесі ДНЗ; педагогічний експеримент для 

перевірки висунутої гіпотези; методи математичної статистики – для 

визначення статистичної значущості отриманих у ході експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ), КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет  ˮ(м. Слов’янськ), ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педа-

гогічний університет імені Григорія Сковороди”. У дослідно-експериментальній 

роботі взяли участь 364 студенти, 36 викладачів вишів, 68 фахівців ЗДО.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

теоретично обґрунтовано та визначено комплекс професійно зорієнтованих 

технологій, що становить цілісну сукупність і містить технології особистісно-

смислового розвитку, когнітивно-контекстного і практико зорієнтованого 

навчання, формування особистісно-професійної рефлексії, які відповідають 

сутності та структурі досліджуваного феномену; ґрунтується на фундаментальних 

положеннях цілісного, комплексного, системного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного, контекстного, технологічного методологічних підходів та 

принципах інтегративності, конгруентності, комплементарності, доповнюваль-
ності; ураховує особливості використання засобів медіаосвіти в ЗДО та 

спрямований на формування компонентів готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі закладу 

дошкільної освіти; удосконалено форми, методи та технології професійно 
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зорієнтованої підготовки майбутніх вихователів ЗДО на засадах розробки та 

впровадження відповідного навчально-методичного забезпечення; набули 

подальшого розвитку наукові уявлення про зміст, форми та методи професійної 

підготовки вихователів дошкільних закладів в контексті проблем медіаосвіти; 

технологізацію освітнього процесу у виші; класифікацію засобів медіаосвіти та 

методику їхнього використання у ЗДО. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в навчально-виховний процес вишу: розроблено 

програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу „Використання 

медіазасобів в освітньому процесі ДНЗˮ для студентів спеціальності „Дошкільна 

освітаˮ; технологічні карти підготовки та проведення занять з використанням ПЗТ 

з фахових дисциплін  („Дошкільна педагогікаˮ, „Основи валеологічного 

виховання дошкільників ,ˮ „Методика застосування комп’ютерних технологій у 

дошкільних закладахˮ та ін.); банк медіазанять для студентів-практикантів та 

вихователів ЗДО; діагностичний інструментарій з дослідження готовності різних 

груп респондентів до використання засобів медіаосвіти. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів різних спеціальностей, науково-педагогічній під-

готовці магістрантів, організації практики студентів педагогічних спеціальнос-

тей, а також у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

самоосвітній діяльності студентів вишів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка про 

впровадження № 1/324/1 від 06.03.2017 р.), ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (довідка про впровадження № 68-17-

633/1 від 05.09.2017), КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради (довідка про впровадження № 01-13/668/1 від 04.08. 

2017), ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди” (довідка про впровадження № 851 від 06.10.2017). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в розкриті потенціалу медіазасобів у проведенні тренінгових занять із 

підготовки фахівців з дошкільної освіти; характеристиці шляхів використання 

засобів медіаосвіти на заняттях із формування елементарних математичних 

уявлень дітей старшого дошкільного віку. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладено на науково-практичних конференціях різного 

рівня: Міжнародних – „Розвиток особистості в сучасному медіа-просторі” 
(Луганськ, 2013), ,,Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в 

освітньому просторі: Проблеми та перспективи” (Слов’янськ, 2017), ,,Нове та 

традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педаго-

гічних наук” (Львів, 2017), ,,Психологія і педагогіка: актуальні питання” (Харків, 
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2017); Всеукраїнських: „Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в 

контексті ствердження суб’єктності української держави” (Старобільськ, 2015); 

,,Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх 

викликів” (Старобільськ, 2016); регіональних – Науково-методичний семінар 

„Сучасна початкова школа – простір освітніх можливостей розвитку молодших 

школярів” (Старобільськ, 2016); Презентаційний семінар з елементами тренінгу 

„Освіта для сталого розвитку ‒ дошкільнятам” (Старобільськ, 2017); на засіданнях 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 13 

публікаціях, з них 11 – одноосібні; 6 статей у наукових фахових виданнях України 

та 1 – у зарубіжному періодичному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку вико-

ристаних джерел (303 найменування, з них 15 іноземною мовою), 13 додатків на 

50 сторінках, 21 таблиці, 10 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 295 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу, висвітлено теоретико-

методологічні засади, методи дослідження, наукову новизну та практичне зна-

чення отриманих результатів, наведено дані про їх апробацію й упровадження. 

У першому розділі – „Проблема підготовки майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в педагогічній теорії та практиці” – 

проаналізовано проблеми медіаосвіти в сучасному науковому дискурсі, виявлено 

сутність і педагогічний потенціал засобів медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО; 

розкрито питання професійної підготовки майбутніх вихователів у контексті 

проблем медіаосвіти; схарактеризовано сутність і структуру їхньої готовності до 

використання засобів медіаосвіти в дошкільному закладі, наведено результати її 

діагностики. 

Одним із трендів ХХ століття є медіаосвіта, яка розглядається сьогодні як 

інноваційний напрям педагогічної діяльності, спрямований на підготовку 

молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві, покликаний 

допомогти молоді краще адаптуватися у світі медіакультури, навчитися жити в 

гармонії з медіасередовищем і бути здатним протистояти його негативним впли-

вам, здійснювати компетентну навігацію в інформаційному просторі, раціонально 

використовуючи його контент із метою особистісного та професійного розвитку. 

Вивчення питань медіаосвіти в історичному ракурсі показало: як науковий 

напрям її було започатковано наприкінці 30-х рр. ХХ ст. у Великій Британії в 

контексті дослідження проблем медіакультури та Канаді – як екранної освіти. 

Подальше становлення медіаосвіти як самостійної наукової галузі відбувалося в 
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контексті розвитку концепції „візуальної грамотності” (США), європейської 

„оцінної концепції” формування критичного мислення в процесі спілкування з 

інформаційним простором (Л. Мастерман). Схожі трактування медіаосвіти 

знаходимо в зарубіжних науковців Д. Консидайна, Р. К’юбі, М. МакЛюена та ін.  

Аналіз сучасних праць вітчизняних дослідників (О. Волошенюк, Н. Горб, 

Л. Найдьонова, Г. Онкович, Б. Потятиник, Г. Почепцов, В. Різун та ін.) засвідчив 

наявність різних підходів до трактування поняття медіаосвіти та її сутності як: 

навчання теорії та практичних умінь щодо оволодіння сучасними засобами 

масової комунікації; частини освітнього процесу, спрямованої на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа з урахуванням розвитку ІКТ; процес 

формування медіаграмотності, медіакомпетентності, медіаменталітету; джерело 

медіаінформації тощо. Найбільш системно цей феномен розкрито відомим уче-

ним О. Федоровим, який визначає медіаосвіту як процес розвитку особистості з 

допомогою і на матеріалі засобів масової інформації (медіа) з метою формування 

культури спілкування з медіа, комунікативних здатностей, критичного мислення, 

умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, 

навчання найрізноманітніших форм самовираження за допомогою медіатехніки. 

Зміни у світовому та українському соціокультурному просторі зумовлю-

ють трансформацію вимог до фахівців педагогічної галузі, зокрема вихователів 

дошкільних закладів, їхньої професійно-педагогічної підготовки. Майбутній 

вихователь повинен бути готовим не лише до сприйняття значних обсягів 

інформації, а й уміти грамотно її опрацьовувати, використовувати в освітньому 

процесі на основі медіазасобів та медіатехнології з метою формування духовної 

культури дітей дошкільного віку, а також розвитку в них медіаграмотності. 

За результатами аналізу встановлено, що дослідники переважно 

приділяють увагу питанням підготовки майбутніх вихователів засобами ІКТ до 

навчання дітей (К. Віттенберг); використання нових інформаційних технологій у 

професійній діяльності (Н. Диканська, С. Ісакова); формування основ комп’ютер-

ної грамотності старших дошкільників (С. Дяченко); використання комп’ютерних 

технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників 

(І. Мардарова); реалізації дошкільної комп’ютеризації (Л. Габдулісламова); 

формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (О. Чекан) та ін. 

З урахуванням теоретичних положень медіапсихології (П. Вінтерхофф-

Шпурк, М. Жижина, О. Проніна та ін.), фундаментальних робіт, присвячених 

феномену дитячої субкультури (В. Абраменкова, Н. Гавриш, Л. Варяниця та ін.) 

та особливостям сприйняття дітьми ЗМІ (К. Крутій, Л. Найдьонова та ін.) 

виокремлено найбільш доцільні засоби медіаосвіти для використання у роботі з 

дітьми дошкільного віку: дитяча преса (друковані видання, іконічні знаки 

(фотографії, малюнки, комікси), кіно, телебачення, відео, комп'ютерні технології 
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(слайд-шоу, мультимедійні фотоальбоми, презентації, комп’ютерні ігри тощо), 

мобільні технології, Інтернет-сайти для дітей, мультиплікація/анімація  та ін. 

Розкрито освітньо-розвивальний та виховний потенціал засобів 

медіаосвіти, що полягає у сприянні розвитку в дитини мовленнєво-комуні-

кативних, художньо-естетичних умінь та навичок; основ критичного мислення та 

емоційно-вольової сфери; формуванню світосприйняття та позитивної картини 

світу; медіаграмотності, культури безпеки в інформаційному середовищі. 

Сформульовано психолого-педагогічні вимоги щодо попередження та подолання 

ризиків використання медіазасобів у дитячому середовищі (домінування 

розважальних медіазасобів, неконтрольоване медіаспоживання, гаджет-адикція, 

скорочення часу сімейного спілкування та спілкування з однолітками, 

формування кліпової свідомості, брак безпосередніх сенсорних навичок та ін.).  

Аналіз сутності та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у 

вишах, зокрема майбутніх вихователів дошкільних закладів, а також словниково-

довідкової літератури засвідчив, що результатом підготовки частіше за все 

науковці уважають таке поняття, як готовність до професійної діяльності, 

сформованість якої є підґрунтям подальшого професійного становлення та 

саморозвитку сучасного фахівця, успішної його адаптації до професійної 

діяльності, формування компетентності та професійно значущих якостей. При 

цьому готовність визначається як один з критеріїв якості професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх вихователів в умовах закладу вищої освіти. 

Узагальнення фундаментальних положень науково-педагогічної літера-

тури дало підстави дійти висновку, що феномен готовності трактується в 

сучасному науковому дискурсі в різних контекстах: як суб’єктивний стан осо-

бистості, що характеризується прагненням, умотивованістю, позитивною наста-

новою до професійної діяльності (Ф. Гоноболін, С. Максименко, Д. Узнадзе та 

ін.); особистісне інтегративне утворення (О. Кучерявий, А. Ліненко та ін.); 

сукупність професійно зумовлених вимог до фахівця щодо здійснення ним 

професійної діяльності (М. Дьяченко, К. Дурай-Новакова, Л. Кандибович та ін.).  

З урахуванням наукових підходів до визначення сутності поняття 

готовності в контексті особистісно зорієнтованої парадигми, чинних вимог до 

вихователів ЗДО як суб’єктів професійної діяльності, особливостей медіаосвіти в 

умовах інформаційно-комунікаційної глобалізації сучасного світу, особистісно-

розвивального потенціалу засобів медіаосвіти та особливостей їхнього 

використання у роботі з дітьми готовність майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного закладу ми 
розглядаємо як інтегративне особистісне утворення, що є результатом відповідної 

підготовки майбутніх вихователів та характеризується сформованістю позитивно-

вмотивованого ставлення до зазначеного виду діяльності, наявністю знань та 

вмінь щодо використання засобів медіаосвіти в дошкільному закладі та забез-
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печує високий рівень професійної діяльності, спрямованої на освіту, розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку педагогічно доцільними медійними засобами. 

Структурними компонентами досліджуваного виду готовності виокрем-

лено такі: мотиваційно-ціннісний, пізнавально-когнітивний, операційно-дієвий та 

рефлексивно-оцінювальний, що характеризуються динамічною взаємозумов-

леністю та органічно взаємопов’язані між собою. 

Визначено та розроблено критерії й показники готовності майбутніх 

вихователів до використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО, які 

кореспондуються з компонентами готовності та враховують їхні сутнісні ознаки й 

характеристики: мотиваційно-ціннісний (вмотивованість, потреба та бажання 

працювати з дітьми з використанням інноваційних дидактичних засобів; 

усвідомлення необхідності застосування засобів медіаосвіти у сучасному 

дошкільному закладі; переконання у доцільності постійного підвищення власного 

рівня медіакультури, інформаційної та комп’ютерної грамотності); медіаосвітній 

(знання наукових положень дошкільної медіаосвіти;  засобів медіаосвіти, зокрема 

медіатекстів, їхніх видів, функцій, дидактичних можливостей, способів та 

методичних прийомів використання в освітньому процесі дошкільного закладу; 

особливостей впливу медіазасобів на формування особистості дитини, психолого-

педагогічних вимог до застосування у ЗДО з урахуванням принципів 

медіагігієни); діяльнісно-технологічний (уміння застосовувати засоби медіаосвіти 

для розв’язання завдань розвитку, навчання та виховання дошкільників; уміння 

аналізувати й установлювати відповідність медіазасобів, зокрема медіа текстів, 

віковій категорії дітей та змісту навчального матеріалу; створювати власні 

дидактичні матеріали з використанням медіаосвітніх засобів та технологій; уміння 

та навички роботи з технічними засобами навчання (відеопрезентер, SMART 

Board, гаджети тощо), комп’ютерною технікою; уміння використовувати 

спеціальне програмне забезпечення, сервісні програм); професійно-особистісний 
(здатність адекватно визначати мету та зміст освітньої діяльності дошкільників з 

використанням медіазасобів; планувати, застосовувати та аналізувати 

ефективність їхнього використання з урахуванням вимог медіагігієни; адаптувати 

та транслювати дітям інформацію з використанням засобів медіаосвіти, 

аналізувати ефективність їхнього впровадження тощо). 

На основі розроблених критеріїв та показників визначено та змістовно 

схарактеризовано рівні готовності майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в ЗДО: високий (інтегративний); середній (усталений); низький 

(ситуативний). 

Проведена діагностика засвідчила, що переважна більшість респондентів 
(студенти спеціальності „Дошкільна освіта ,ˮ викладачі вишів, фахівці ЗДО) 

наголошують на значущості та актуальності використання засобів медіаосвіти і  в 

процесі підготовки майбутніх вихователів, і власне в освітньому процесі ЗДО, але 

транслюють при цьому стереотип педагогічного мислення „все, що нове, – все на 
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користьˮ. Виявлено, що знання про медіазасоби, їхній потенціал, шляхи 

використання мають поверховий характер і фактично відсутнє уявлення про 

ризики та межі безпечного запровадження медіа в роботі з дітьми. Аналіз 

освітньої практики та навчальних програм закладів вищої освіти з підготовки 

студентів напряму „Дошкільна освіта  ˮ вказує на посилення тенденції до 

застосування засобів медіаосвіти, але переважно – це використання викладачами 

мультимедійних презентацій, що мають виключно ілюстративний характер.  

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

підтвердили, що значний відсоток студентів і контрольної групи (КГ), і 

експериментальної групи (ЕГ) мають низький (відповідно 54,8% та 54,4%) та 

середній (відповідно 33,3% та 35,2%) рівні сформованості готовності до 

використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО. Цей педагогічний 

факт переконує в необхідності вдосконалення процесу професійної підготовки 

майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти, зокрема шляхом 

упровадження професійно зорієнтованих технологій.  

У другому розділі – „Обґрунтування та експериментальна перевірка 

комплексу професійно зорієнтованих технологій формування готовності 

майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в ЗДОˮ – 

теоретично обґрунтовано комплекс професійно зорієнтованих технологій фор-

мування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в 

освітньому процесі дошкільного закладу; схарактеризовано перебіг та 

проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи.  

Теоретичному обґрунтуванню комплексу професійно зорієнтованих 

технологій формування досліджуваного виду готовності майбутніх вихователів 

передував усебічний аналіз сутності та особливостей застосування професійно 

зорієнтованих технологій. Установлено, що науковці визначають професійно 

зорієнтовані технології як сукупність форм, методів та засобів навчання, що 

сприяють формуванню в студентів значущих для їхньої майбутньої професійної 

діяльності особистісних якостей, а також знань, навичок, умінь, які забезпечують 

виконання функційних обов’язків ними як фахівцями певної галузі 

(А. Вербицький, М. Віленський, М. Ільязова, Е. Зеєр, О. Набока, О. Смолянінова, 

А. Уман та ін.). Виявлено широке розмаїття номенклатури ПЗТ, а також спроби 

їхнього групування. Найбільш поширеними науковці вважають технології, 

завдяки яким уможливлюється репрезентувати контекст професійної діяльності 

та які мають практичну спрямованість щодо оволодіння майбутньою професією: 

лекції контекстного виду (А. Вербицький), технології інтерактивного навчання 

(С. Сисоєва, О. Пометун), технології професійного особистісного розвитку 
(Е. Зеєр, О. Пєхота, М. Чобітько), технології ігрового навчання (О. Артемьєва, 

С. Бізяєва, М. Макеєва), кейс-технологія (А. Віневська, М. Голубчикова, І. Осад-

ченко та ін.), технологія задачного навчання (О. Дубасенюк, О. Вознюк, Л. Міль-

то, Н. Черв’якова та ін.), тренінгові технології (Л. Бондарєва, І. Вачков, А. Пан-
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філова та ін.), педагогічна майстерня (І. Мухіна, А. Окунев), ІКТ (В. Биков, 

Р. Гуревич, М. Жалдак, Н. Морзе, Л. Панченко,  С. Семеріков та ін.). 

Теоретико-методологічним підґрунтям розробки комплексу ПЗТ 

формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО визначено: сукупність методологічних 

підходів (системного, цілісного, комплексного, особистісно-діяльнісного, компе-

тентнісного, контекстного, технологічного); низку принципів (інтегративності, 

конгруентності, комплементарності, доповнювальності); наукові підходи щодо 

сутності, видів та функцій засобів медіаосвіти, доцільних для використання в 

дошкільному закладі; положення психолого-педагогічної теорії готовності та її 

формування в майбутніх фахівців. 

Урахування фундаментальних положень дозволило нам сформулювати 

ключове поняття дисертаційної роботи – комплекс професійно зорієнтованих 

технологій формування готовності майбутніх вихователів до використання 
засобів медіаосвіти як цілісну, інтегровану, упорядковану сукупність технологій, 

що мають професійну спрямованість, характеризуються складною будовою, 

структуровані за блоками, що конгруентні компонентам досліджуваного виду 

готовності, й реалізація яких забезпечує її ефективне формування. 

За результатами теоретико-експериментального дослідження, що 

включало три етапи: інформаційно-кумулятивний (складання загальної 

номенклатури ПЗТ), експертного оцінювання (з’ясування значущості та 

потенціалу ПЗТ для формування окремих компонентів готовності майбутніх 

вихователів до використання засобів медіосвіти), аналітично-узагальнювальний 

(розподіл та групування ПЗТ за блоками, що відповідають структурі дос-

ліджуваного виду готовності), було визначено комплекс професійно зорієн-

тованих технологій формування готовності майбутніх вихователів до викорис-

тання засобів медіаосвіти ЗДО, який структуровано за чотирма блоками: 

особистісно-смислового розвитку, когнітивно-контекстного та практико 

зорієнтованого навчання, формування особистісно-професійної рефлексії.  

Реалізація технологій  блоку особистісно-смислового розвитку студентів 

(форми, методи та прийоми самоактуалізації вітагенного досвіду, моделювання 

проблемних та особистісно значущих ситуацій, технології опрацювання 

дискусійних питань, метод інверсії та ін.) була спрямована на формування 

мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в дошкільному закладі й забезпечувалася 

розробкою та систематичним впровадженням під викладання фахових дисциплін.   

Упровадження технологій когнітивно-контекстного навчання (проблемні 
лекції, лекції-візуалізації, лекції „вдвохˮ, технології формування критичного 

мислення, складання інтелектуальних карт, інтерактивні технології: „мозковий 

штурмˮ, „Коло ідейˮ, „Два-чотири-разомˮ, джігсо та ін.) сприяло розвитку 

пізнавально-когнітивного компонента готовності й передбачало підготовку та 
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проведення лекції-візуалізації на тему „Дошкільна медіапедагогіка: методологія, 

теорія, практика”, „Медіадидактика – дидактика ХХІ століття”; проблемної лекції 

на тему  „Цифрове дитинство” та проблемно-пошукового семінару на тему: „Діти 

„покоління Великого пальцю”: ми їх наздоганяємо, знаходимося поруч чи 

маємо випереджати?”; заняття з використанням технології „Два-чотири-разомˮ 

на тему „Нетикет для дітей дошкільного вікуˮ та ін. 

Формування операційно-дієвого компонента готовності забезпечувалося 

впровадженням технологій практико зорієнтованого навчання (ділові та 

сюжетно рольові ігри, семінари-тренінги, технології ситуативного моделювання, 

метод проекту та ін.), реалізація яких досягалася в процесі розробки та 

проведення зі студентами ділової гри „Батьківські збори на тему „Сучасні 

віртуальні загрози і дитина: міфи чи реальність ,ˮ „Кібербуллінг та кібергрумінг: 

про що повинні знати батькиˮ; семінару-тренінгу „Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті”; практичних занять на такі теми: „Розробки та ведення 

блогівˮ, „Використання інфорографіки на заняттях з художньо-естетичного 

розвитку дошкільників ,ˮ „Методика використання медіатекстів для ознайомлення 

дітей з поняттям множини, величиною та формою предметівˮ та ін.; розробки та 

презентації проекту „Методика підготовки та проведення медіазанять у ЗДО .ˮ 

Використання технологій формування особистісно-професійної рефлексії 
студентів як майбутніх фахівців (лекції із запланованими помилками, педагогічне 

есе, метод „ПРЕС ,ˮ „Займи позицію-зміни позиціюˮ, технології розвитку 

критичного мислення (ТРВЗ, гронування тощо), незакінчене речення, 

„рефлексивний ланцюжокˮ, ігрова права „валіза без ручкиˮ та ін.) мало на меті 

розвиток рефлексивно-оцінювального компонента готовності й досягалося 

завдяки систематичному обговоренню на завершальному етапі занять  таких 

питань: „Для мене стало новим …. ,ˮ „Я зрозумів, що зможу…ˮ, „Це мене 

надихнуло на ….ˮ  та ін. 

Виявлено низку ПЗТ, які є доцільними для розв’язання широкого ком-

плексу завдань професійно-педагогічної підготовки і використовувалися нас-

крізно у процесі формування усіх структурних компонентів готовності майбутніх 

вихователів до використання засобів медіаосвіти у ЗДО та у процесі викладання 

спецкурсу „Використання медіазасобів в освітньому процесі ДНЗˮ (педагогічна 

майстерня, кейс-метод, метод портфоліо, підготовка дайджестів, веб-технології). 

Ефективному впровадженню визначеного комплексу ПЗТ формування 

готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в ЗДО 

сприяло застосування спеціально розроблених технологічних карт, основними 

блоками яких є: програмно-цільовий (тема, мета та завдання заняття; цільова 
аудиторія; форма проведення; навчально-методичне та технічне забезпечення); 

організаційно-структурний (етапи відповідно до конкретної технології; функції й 

види діяльності викладача; форми і види діяльності студентів; прогнозований 

результат), аналітично-рефлексивний (оцінка студентами цінності заняття для 
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професійного становлення; самоаналіз та самооцінка викладачем доцільності 

використання технології, утруднень студентів та своїх власних, прогнозування 

шляхів їхнього подолання). 

У процесі дослідно-експериментальної роботи відстежено динаміку 

сформованості готовності до використання засобів медіаосвіти в закладах 

дошкільної освіти студентів експериментальної групи (ЕГ) та контрольної групи 

(КГ) до і після впровадження комплексу професійно зорієнтованих технологій 

формування досліджуваного виду готовності. Результати представлено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Динаміка сформованості готовності майбутніх вихователів до використання 

засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі ЗДО (у %) 

Критерії 

готовності 

Рівні КГ ЕГ 

До Після До Після 

Мотиваційно-

ціннісний 

Високий 22,5 23,1 18,9 38,6 

Середній  36,7 37,8 37,8 48,6 

Низький 40,8 39,1 43,3 12,8 

Медіаосвітній Високий 8,7 9,8 7,2 27,2 

Середній  35,8 37,2 42,5 53,1 

Низький 55,5 53,0 50,3 19,7 

Діяльнісно-

технологічний  

Високий 8,2 9,3 7,2 31,5 

Середній  23,9 25,2 21,7 39,6 

Низький 67,9 65,5 71,1 28,9 

Професійно-

особистісний 

Високий 8,2 8,7 8,2 27,6 

Середній  36,7 37,0 38,7 54,0 

Низький 55,1 54,3 53,1 18,4 

Аналіз результатів експериментального впровадження комплексу ПЗТ 

дозволив констатувати позитивні зрушення у сформованості готовності 

майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в ЗДО, що відбулися 

в ЕГ, порівняно зі студентами КГ. Найбільш суттєве зростання рівнів готовності 

відбулося за діяльнісно-технологічним та професійно-особистісним критеріями 

досліджуваного виду готовності. Достовірність отриманих результатів 

перевірялася за допомогою  критерію Пірсона (методом χ²), що дозволило 

встановити статистично значущі результати експериментальної роботи. 
 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

проблеми формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в навчально-виховному процесі ЗДО, що виявляється в розробці, 

обґрунтуванні та впровадженні комплексу професійно зорієнтованих технологій в 

освітній процес підготовки фахівців з дошкільної освіти.  
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1. Інновації у світовому та українському соціокультурному просторі 

зумовлюють нові вимоги до фахівців педагогічної галузі, зокрема вихователів 

дошкільних закладів, які повинні бути готовими не лише до сприйняття значних 

обсягів інформації, а й уміти грамотно її опрацьовувати, використовувати в освіт-

ньому процесі на основі медіазасобів та медіатехнології з метою формування у 

дітей дошкільного віку медіаграмотності та основ медіакультури. 

2. Урахування теоретичних положень медіапсихології, фундаментальних 

робіт, присвячених феномену дитячої субкультури та особливостям сприйняття 

дітьми ЗМІ, виокремлено найбільш доцільні засоби медіаосвіти для використання 

у роботі з дітьми дошкільного віку: дитяча преса (друковані видання, іконічні 

знаки (фотографії, малюнки, комікси), кіно, телебачення, відео, комп'ютерні 

технології (слайд-шоу, мультимедійні фотоальбоми, презентації, комп’ютерні 

ігри), мобільні технології, Інтернет-сайти для дітей, мультиплікація/анімація  та ін. 

3. Аналіз наукових підходів до трактування сутності феномену готовності, 

чинних вимог до вихователів ЗДО як суб’єктів професійної діяльності, теоре-

тичних засад медіаосвіти в умовах інформатизації усіх сфер суспільного життя, а 

також урахування особистісно-розвивального потенціалу засобів медіаосвіти та 

особливостей їхнього використання у роботі з дітьми дало підстави визначити 

готовність майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в 

освітньому процесі дошкільного закладу як інтегративне особистісне утворення, 

що є результатом відповідної підготовки майбутніх вихователів та характери-

зується сформованістю позитивно-вмотивованого ставлення до зазначеного виду 

діяльності, наявністю знань та вмінь щодо використання засобів медіаосвіти в 

дошкільному закладі та забезпечує високий рівень професійної діяльності, спря-

мованої на освіту, розвиток та виховання дітей дошкільного віку педагогічно до-

цільними медійними засобами. Виокремлено структурні компоненти готовності 

(мотиваційно-ціннісний, пізнавально-когнітивний, операційно-дієвий та рефлек-

сивно-оцінювальний); сформульовано критерії (мотиваційно-ціннісний, медіа- 

освітній, діяльнісно-технологічний, професійно-особистісний), здійснено їхню 

характеристику згідно виокремлених показників та визначено рівні сформо-

ваності: високий (інтегративний); середній (усталений); низький (ситуативний). 

4. Аналіз реальної практики професійної підготовки майбутніх вихователів 

до використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного закладу 

засвідчив перевагу низького та середнього рівнів готовності студентів до вико- 

ристання засобів медіаосвіти у ЗДО, поверховий характер знань про медіазасоби, 

їхній потенціал, шляхи використання, і відсутність уявлень про ризики та межі 

безпечного запровадження медіа в роботі з дітьми. За результатами констату-
вального етапу педагогічного експерименту встановлено, що студенти і контро-

льної групи (КГ), і експериментальної групи (ЕГ) мають низький (відповідно 

54,8% та 54,4%) та середній (відповідно 33,3% та 35,2%) рівні сформованості 

готовності до використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО.  
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5. Доведено, що процес формування готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі ЗДО стає ефективним за 

умови впровадження у фахову підготовку комплексу професійно зорієнтованих 

технологій, що розглядаються як цілісна сукупність форм, методів та засобів 

навчання, що сприяють формуванню в студентів значущих для їхньої майбутньої 

професійної діяльності особистісних якостей, а також знань, навичок, умінь, які 

забезпечують виконання функційних обов’язків. Виокремлена сукупність відпо-

відає сутності та структурі феномену готовності; ґрунтується на фундаменталь-

них положеннях цілісного, комплексного, системного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного, контекстного, технологічного методологічних підходів та 

принципах інтегративності, конгруентності, комплементарності, доповнюваль-

ності; ураховує особливості використання засобів медіаосвіти в ЗДО та 

спрямована на формування структурних компонентів готовності: мотиваційно-

ціннісного – шляхом реалізації технологій особистісно-смислового розвитку 

(методи та прийоми самоактуалізації вітагенного досвіду, моделювання проблем-

них та особистісно значущих ситуацій, технології опрацювання дискусійних 

питань та ін.); пізнавально-когнітивного – технологій когнітивно-контекстного 

навчання (проблемні лекції, лекції-візуалізації, технології формування критичного 

мислення, інтерактивного навчання та ін.); операційно-дієвого – технологій 

практико зорієнтованого навчання (ділові та сюжетно рольові ігри, семінари-

тренінги, метод проекту та ін.) та рефлексивно-оціннювального – технологій 

формування особистісно-професійної рефлексії (лекції із запланованими 

помилками, педагогічне есе, метод „ПРЕСˮ, „Займи позицію-зміни позиціюˮ, 

технології розвитку критичного мислення (ТРВЗ, гронування тощо). 

6. Проведена дослідно-експериментальна робота довела доцільність 

розробки та впровадження таких занять, як: лекції-візуалізації на тему 

„Дошкільна медіапедагогіка: методологія, теорія, практика”, „Медіадидактика – 

дидактика ХХІ століття”, проблемної лекції на тему  „Цифрове дитинство”; 

ділової гри „Батьківські збори на тему „Сучасні віртуальні загрози і дитина: міфи 

чи реальністьˮ, „Кібербуллінг та кібергрумінг: про що повинні знати батькиˮ; 

семінару-тренінгу „Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”; прак-

тичного заняття на тему „Використання інфографіки на заняттях з художньо-

естетичного розвитку дошкільників ,ˮ а також спецкурсу „Використання 

медіазасобів в освітньому процесі ДНЗˮ. Результати експерименту дають підстави 

стверджувати, що мету та завдання дисертаційної роботи реалізовано. 

Подальшого розвитку потребує розробка теоретичних засад дошкільної 

медіадидактики, медіагігієни; дидактико-методичних засад впровадження 
окремих блоків професійно зорієнтованих технологій підготовки фахівців. 
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Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних 

навчальних закладів. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний заклад 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 

2018. 

У дисертації на підставі аналізу наукової літератури схарактеризовано 

сучасні тенденції розвитку медіаосвіти в Україні та світі, виокремлено та 

обґрунтовано засоби медіаосвіти, доцільні для використання в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти, розкрито їхній потенціал. Визначено сутність і 

структуру готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в 

закладах дошкільної освіти, діагностовано стан її сформованості на основі 

розроблених критеріїв та показників. Теоретично обґрунтовано комплекс 

професійно зорієнтованих технологій формування готовності майбутніх 

вихователів до використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного 

закладу; експериментально перевірено ефективність його впливу на формування 

досліджуваного виду готовності. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх вихователів, медіаосвіта, 

засоби медіаосвіти, готовність майбутніх вихователів до використання засобів 

медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного закладу, комплекс професійно 

зорієнтованих технологій. 
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Кравчишина О. О. Формирование готовности будущих воспитателей к 

использованию средств медиаобразования в учебно-воспитательном процессе 

дошкольных учебных заведений. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное учреждение „Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2018. 

В диссертации дана характеристика современных тенденций развития 

медиаобразования в Украине и мире; выделены и обоснованы средства медиа-

образования, целесообразные для использования в образовательном процессе 

дошкольных учреждений, раскрыт их потенциал. Определены сущность и структу-

ра готовности будущих воспитателей к использованию средств медиаобразования в 

дошкольных учреждениях, диагностировано состояние ее сформированности на 

основе разработанных критериев и показателей. Теоретически обоснован комплекс 

профессионально-ориентированных технологий формирования готовности буду-

щих воспитателей к использованию средств медиаобразования в образовательном 

процессе дошкольного учреждения; экспериментально проверена эффективность 

его влияния на формирование исследуемого вида готовности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих воспитателей, 

медиаобразование, средства медиаобразования, готовность будущих воспитателей 

к использованию средств медиаобразования в образовательном процессе дош-

кольного учреждения, комплекс профессионально-ориентированных технологий. 
 

Kravchyshyna O. O. Formation of Readiness of Future Educators to Use 

Мedia Education Means in the Educational Process of Preschool Educational 

Institutions. ‒ Manuscript. 

Dissertation for the degree of a Candidate of Sciences in pedagogy, specialty 

13.00.04 ‒ Theory and Methodology of Professional Education.– State institution 

„Lugansk Taras Shevchenko National University”. – Starobilsk, 2018. 

In the dissertation, based on the analysis of scientific literature, modern trends in the 

development of media education in Ukraine and the world are described, the means of 

media education are expedient and substantiated, appropriate for use in the educational 

process of preschool education institutions, their potential is revealed. The essence and 

structure of future educator’s readiness for the use of media education means in pre-school 

establishments is determined, and the state of its formation is determined on the basis of 

developed criteria and indicators. The complex of professionally oriented technologies for 

forming the readiness of future educators to use media education means in the educational 
process of a preschool institution is theoretically substantiated; experimentally tested the 

effectiveness of its influence on the formation of the studied type of readiness. 

Key words: professional training of future educators, media education, media 

education means, the readiness of future educators to use media education means in the 
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educational process of a preschool institution, a complex of professionally oriented 

technologies. 
 


