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В статті окреслено можливості застосування медіа в процесі 

природничої підготовки майбутніх фахівців.  Означено, які медіа-продукти 

можна створювати в рамках природничих дисциплін. Автор засвідчує, що 

е-проекти покликані виховувати справжніх патріотів нашої держави.  

Профільні лабораторії, зокрема, лабораторія методики ознайомлення з 

природою, сприяє формуванню сучасного, вмотивованого, медіа-

компетентного фахівця-професіонала. 

Ключові слова: природнича підготовка, лабораторія живої природи, 

медіа-продукт.  
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підготовки майбутніх фахівців 

Шевирьова І. Г., Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», м. Лисичанськ 

Однією із провідних завдань сучасної освіти є реалізація 

природничого напряму в процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Здійснення цієї задачі заключається в комплексній інтеграції 

природничих наук, технології, інженерії, математики. З огляду на 

навчальні плани з підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей 

науковим підґрунтям виступають дисципліни природничого циклу, 

зокрема, «Основи початкового курсу природознавства», «Біологія», 

«Екологія», «Методика навчання природознавства», «Географія». В 

контексті цих програм значної уваги потребують теми «Основні 

середовища життя й адаптації до них організмів», «Екологічні групи 

організмів за відношенням до вологості та освітленості». Ґрунтовний 

аналіз та критичний підхід дозволив нам зрозуміти, що реалізація 

окреслених тем стане ефективною лише при організації практичного й 

експериментального підходів. Аби отримати такий висновок викладачі 

коледжу йшли роками і саме з цією метою в 2012 році було створено 

лабораторію методики ознайомлення з природою, профіль якої вивчення 



пристосувальних властивостей організмів до різних умов існування, що 

викликано різницею географічного положення природних зон, у яких дані 

організми проживають. Лабораторія живої природи надає значні 

перспективи для створення змістовних медіа-продуктів з метою кращого 

розуміння законів та правил природи. Отже, метою нашої статті є 

обґрунтування можливостей медіатизації освіти в процесі природничої 

підготовки майбутніх фахівців. 

Налагоджена співпраця з керівниками інших спеціалізованих 

кабінетів, зокрема, технічної творчості й моделювання, машинознавства й 

загальної електротехніки, лабораторії інформатики та обчислювальної 

техніки стала більше зацікавлювати студентів досліджувати об’єкти живої 

природи, різнобічно підходити до репрезентації наукових напрацювань, 

адже коли студенти знаходяться в науковому пошуку у них є можливість 

накопичувати знання не тільки з природознавства, а й з сучасних медіа-

засобів, які набувають значимості й відкривають широкі можливості для 

реалізації завдань сучасної освіти. Наприклад, для дослідження та 

наукового обґрунтування адаптаційних властивостей живих організмів на 

базі лабораторії живої природи створено відеоекскурсію ландшафтами 

світу, яка зацікавлює, вмотивовує майбутніх спеціалістів для подальших 

напрацювань та відкриттів в природничому аспекті, адже завдяки наукам 

технології, інженерії можна створювати змістовні медіа-продукти, які 

дозволять кожному з нас зануритись в різні куточки планети.  Перегляд 

таких продуктів надає студентам поштовх задля винаходу чогось нового, 

невідомого для людства. І в цьому, ми можемо впевнитись. Значний 

практичний потенціал мають наукові мультимедійні проекти 

«Пристосування організмів до життя в середовищі, «Життя в умовах 

арктичних пустель», «Подорож до тихого океану», «Особливості життя в 

степу», «Життя в умовах арктичних пустель», «Біогеоценоз водойм», 

«Біосфера та її межі» та ін. Дослідження, ґрунтовний аналіз та підхід для 

репрезентації означених тем засвідчує, що зацікавленості  студентів немає 

меж. Великої уваги заслуговують інформаційно-екологічні випуски, 

започатковані викладачами природничих дисциплін з 2015 року і теми 

яких є надто актуальними в наш час. Так, в першому випуску «Екологічні 

проекти світу» розглядаються питання стосовно знищення лісів на 

території України, танення льодовиків як екологічної проблеми світу. В 

другому випуску  «Глобальне потепління клімату» мова йде про причини 

кліматичних змін, можливі наслідки та шляхи їх розв’язання. В третьому 

інформаційному випуску, що був укладений в 2017 році, «Екологічні 

проблеми в контексті антитерористичної операції» висвітлено вплив 

воєнних дій на Донбасі, зазначені результати та їх масштаби. Наступним 

результативним медіа-продуктом є збірки електронних журналів (каталог 

фауни, каталог флори) лабораторії живої природи, підготовлені 

студентами коледжу. В збірках охарактеризовано адаптаційні властивості 



рослинного та тваринного світу різних кліматичних зон. Особливої уваги 

заслуговують відеопроекти, зокрема, «Україно, ти для мене – диво!», 

розроблений  в рамках програми «Скарби твої безцінні, Україно!». Даний 

проект розкриває незвідані, потаємні куточки рідної землі. Змістовним 

виявився інформаційно-екологічний вісник «Екологічна криза сучасності в 

Україні», насичений цікавою науковою, освітньою інформацією, розкриває 

проблеми довкілля сьогодення. Студентами коледжу спільно з 

викладачами проводилась дослідницька робота щодо визначення 

походження річки «Сіверський Донець». Науковий проект отримав назву 

«Величавий і могутній Танаїс», створений в рамках програми «Єдина й 

сильна». Значний виховний, патріотичний потенціал мають доробки 

студентів коледжу щодо вшанування пам'яті великих науковців у галузі 

природознавства. В цьому напрямі створено низку електронних проектів 

про видатних постатей, зокрема, А. Окснер, Я. Алоїзович, С. Гершензон. 

Зазначимо, що такі проекти покликані виховувати справжніх патріотів 

нашої держави.  

Отже, такий перелік мультимедійних, технічно оснащених матеріалів 

покликаний поглиблювати у майбутніх фахівців знання з природознавства, 

екології, біології та формувати екологічну компетентність, медіа-

компетентність, які є запорукою успішного становлення сучасного фахівця 

професіонала.  


