Толмачова I. Г. Характеристика дiяльнiсного компоненту у crpyKTypi мeдiакомпетентносл / I. Г.Толмачова // Sciencerise: pedagogical education. - 2018. - №
7 (27). - С. 33 - 36.

УДК 378.147
DOI: 10.15587/2519-4984.2018.153208

ХАРАКТЕРИСТИКА ДШЛЬШСНОГО КОМПОНЕНТУ У СТРУКТУР1
МЕД1А-КОМПЕТЕНТНОСТ1 МАЙБУТН1Х ФАХ1ВЦ1В ПОЧАТКОВО1
ОСВ1ТИ

I. Г. Толмачова

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО

КОМПОНЕНТА

В

СТРУКТУРЕ МЕДИА-КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. Г. Толмачева

CHARACTERISTICS OF THE ACTIVE COMPONENT IN THE MEDIACOMPETENCE

STRUCTURE

FUTURE

FACTORS

FOR

INITIAL

EDUCATION

I. Tolmachova

У cmammi йдетъся про дгяльтсну складову у

структург медга-

компетентностг майбутмх учителгв початковог школи. Визначено, сучасний
учитель мае умт и мотивувати учмв до навчання через комплекс медгазасобгв, реалгзовувати гхш освтм можливостг на урощ. Саме тому, процес
профестног тдготовки в закладах вищог освти повинен сприяти оволодгнню

комплексом теоретичних знань й практичних умть й навичок щодо
застосування медга-засобгв для задоволення освтшх потреб молодших
школяргв.
У статтг розкрито структуру медга-компетентностг майбутмх
вчителгв початкових клаав, акцентуючи увагу на дгяльнгсному компонентi.
Пгдкреслено, що створення вiдnовiдного медiа-середовища в закладах вищог
освти сприятиме формуванню медiа-компетентностi, удосконалить навички
роботи з програмовим забезпеченням, що стане результатом створення
авторських медiа-продуктiв.
У статтi йдеться про освтм можливостi медiа-засобiв: можливiсть
яюсно презентувати iнформацiю, створювати медiа-продукти з метою
удосконалення освтнього процесу, урiзноманiтнення форм, методiв, прийомiв
навчання,

зацжавлення

молодших

школярiв

долучатись

до

проектног

дiяльностi, рiзносторонньо вивчати дисциплти, що дозволить вийти за рамки
освтнього процесу. З огляду на це, майбутшй фахiвець мае на високому рiвнi
реалiзовувати гх, створюючи власш медiа-продукти.
Визначено, що процес створення медiа-продуктiв тд час профеайног
тдготовки формуе певт профестш якостi у майбутмх вчителiв початковог
школи, зокрема: активмсть, вiдповiдальнiсть, здатмсть до рефлексП тощо.
Встановлено, що мультимедiа презентацП е з одного боку медiа-продуктом, з

Ышого
зручний

- умверсальним тдходом для репрезентации освтньог тформацП:
ттерфейс

дозволить

швидко

ознайомитись

з

навчальною

тформащею. До медiа-продуктiв також вiдносяться: вiдео-матерiали, аудiоматерiали,

електронм

поЫбники,

каталоги,

книги,

що

дозволяють

урiзноманiтнити освтнт процес, ефективно реалiзовувати освтню мету
уроку.
Отже, дiяльнiсний компонент у структурi медiа-компетентностi
вiддзеркалюе навички роботи з медiа-засобами, сприяе створенню медiапродуктiв як ефективного засобу навчання й виховання сучасного поколтня,

нацтений на формування профестно! позицп з точки зору тновацт у галуз1
Media
Ключовi слова: Media-компетентмстъ, майбутш вчитeлi початковог
школи, мedia-сeрedовищe, мedia-зaсоби, мedia-проdукт, молоdшi школярi

В статье говорится о деятельностной составляющей в структуре
медиа-компетентности будущих учителей начальной школы. Определено,
современный учитель должен уметь мотивировать учащихся к обучению через
комплекс медиа-средств, реализовывать их образовательные возможности на
уроке. Именно поэтому, процесс профессиональной подготовки в учреждениях
высшего

образования

должен

способствовать

овладению

комплексом

теоретических знаний, практических умений и навыков по применению медиа
средств

для удовлетворения

образовательных

потребностей младших

школьников.
В

статье раскрыта

структура медиа-компетентности

будущих

учителей начальных классов, акцентируя внимание на деятельностном
компоненте. Подчеркнуто, что создание соответствующей медиа-среды в
учреждениях высшего образования будет способствовать формированию
медиа-компетентности, усовершенствует навыки работы с программным
обеспечением, станет результатом создания авторских медиа-продуктов.
В статье говорится об образовательных возможностях медиа-средств:
возможность качественно представить информацию, создавать медиа
продукты

с

целью

усовершенствования

образовательного

процесса,

разнообразие форм, методов, приемов обучения, заинтересовывать младших
школьников приобщаться к проектной деятельности, разносторонне изучать
дисциплины, что позволит выйти за рамки образовательного процесса.
Учитывая это, будущий специалист должен на высоком уровне реализовывать
их, создавая собственные медиа-продукты.
Определено,

что

процесс

создания

медиа-продуктов

во

время

профессиональной подготовки формирует определенные профессиональные

качества у будущих учителей начальной школы, в частности: активность,
ответственность, способность к рефлексии и тому подобное. Установлено,
что мультимедиа презентации являются, с одной стороны, медиа-продуктом,
с другой - универсальным подходом для репрезентации образовательной
информации: удобный интерфейс позволит быстро ознакомиться с учебной
информацией. К медиа-продуктам также относятся: видеоматериалы,
аудиоматериалы,
разнообразить

электронные

пособия,

образовательный

каталоги,

процесс,

книги,

эффективно

позволяющие
реализовывать

образовательную цель урока.
Итак, деятельностный компонент в структуре медиа-компетентности
отражает навыки работы с медиа-средствами, способствует созданию
медиа-продуктов как эффективного средства обучения

и воспитания

современного поколения, нацеленный на формирование профессиональной
позиции с точки зрения инноваций в области медиа
Ключевые слова: медиа-компетентность, будущие учителя начальной
школы, медиа-среда, медиа-средства, медиа-продукт, младшие школьники

The article deals with the active component in the structure o f media
competence o f future teachers o f the initial level. It is determined that a modern
teacher should be able to motivate students to study through a set o f media tools, to
realize their educational opportunities at the lesson. That is why the process o f
professional training in higher education institutions should help to master the
complex o f theoretical knowledge and practical skills and skills in applying media to
meet the educational needs o f junior pupils.
The article outlines the structure o f media competence offuture primary school
teachers, focusing on the activity component. It was emphasized that the creation o f a
suitable media environment in higher education institutions will help to develop
media competence, improve the skills o f working with software that will result from
the creation o f author's media products.

The article deals with the educational possibilities o f media: the ability to
present information in a qualitative way, to create media products in order to
improve the educational process, to diversify the forms, methods, methods o f
teaching, the interest o f younger students to join the project activity, to diversify the
discipline, which will allow to go beyond educational process. In view o f this, the
future specialist should implement them at a high level, creating their own media
products.
It is determined that the process o f creating media products during
professional training forms certain professional qualities in future primary school
teachers, in particular: activity, responsibility, ability to reflect, etc. It has been
established that multimedia presentations are on the one hand a media product, on
the other hand, a universal approach for the representation o f educational
information: a user-friendly interface will allow you to quickly get acquainted with
learning information. Media products also include: video materials, audio materials,
electronic manuals, catalogs, books that allow diversifying the educational process,
effectively implement the educational goal o f the lesson.
Thus, the activity component in the media competence structure reflects the
skills o f working with media, facilitates the creation o f media products as an effective
means o f training and upbringing the modern generation, aimed at creating a
professional position in terms o f media innovation
Keywords: media competence, future primary school teachers, media
environment, media, media product, junior schoolchildren

1. Вступ
Сучасна молодь XXI столптя живе, навчаеться, виховуеться в новому
ти сяч о л гт,

яке

характеризуеться

бурхливим

розвитком

медiа-засобiв.

Комп’ютери, планшети, телефони, нетбуки вщ граю ть ключову роль у ж и тт
кожно! сучасно! людини. Молодь щодня використовуе гаджети для розваг
(перегляд

вщео

контенту,

слухання

швелюючи !хню освгтню функцш.

музики,

^и

тощо),

стлкування,

Ураховуючи тенденцш до медГатизацп освггаього процесу в закладах
загально! середньо! освгга, вчителГ початково! школи мають бути обГзнаними
щодо використання медГа-засобГв. Саме под час професшно! подготовки
майбутшм

фахГвцям

сл1д оволодгти

теоретичними

знання,

комплексом

практичних умшь i навичок, я к дозволять ефективно реалГзувати освгтню мету
з урахуванням сьогоднiшнiх нововведень у галузi освiти. Лише через практичну
дiяльнiсть учитель у подальшш професiйнiй дiяльностi зможе навчити
молодших школярiв грамотно та безпечно використовувати медiа-засоби,
оволодiвати

освiтнiм,

науковим

матерiалом

через

вiртуальнi

комп,ютернi розвиваючi програми, медiа-продукти тощо.

подорожi,

Таким чином,

учитель в умовах реформування освгги повинен володгти практичними
навичками роботи з медГа для устш ного, ефективного навчання й виховання
молодших школярГв.

2. Лiтературний огляд
Проблема медГа-компетентност майбутшх учителГв початково! школи
стало предметом дослгдження багатьох науковщв. У ч ен в сво!х працях
звертають увагу на практичну значущють медГа-засобГв, завдяки яким можна
створювати змютовш медГа-продукти; готовнють учителГв упроваджувати
шновацшш технологи в освптай процес початково! школи [1]. Саме професшна
подготовка в закладах вищо! освгга мае бути спрямована на практичне
оволодшня медГа, знаходження подходГв, форм, методГв для навчання майбутшх
учителГв ефективно й результативно застосовувати медГа-засоби в професшнш
дГяльносту створення вщповодного медГа-середовища для того, щоб майбутш
фахГвщв були бшьш наближеш до реалш професшного фаху [2]. Тому, вод
ефективност професшно! подготовки залежить умшня студенев працювати з
комп’ютерами, планшетами, Smart-дошками, практично застосовувати !х для
реалГзацп освгтшх завдань (шдготовка домашнього завдання, реалГзащя
проектно! дГяльносту вивчення актуальних новин, я к стосуються вивчено!

теми), створення мед1а-продуклв як показника д 1яльшсно 1 складово! мед1акомпетентност.
Як зазначають заруб1жн1 дослодники, мед1а-компетентн1сть учителя - це,
перш за все, наявний комплекс умшь i навичок для умшого й ефективного
використання медiа-засобiв [3]. Як бачимо, акцент робиться саме на дiяльнiснiй
складовш у структурi медiа-компетентностi. Педагог мае долучатися до
створення медiа-продуктiв, лише тодi вiн зможе формувати аудiовiзуальну
грамотнiсть, критичне мислення молодших школярiв, розвивати кругозiр учнiв,
навчить аналiзувати медiа-тексти, читати та розумiти шформащю, отриману з
медiа [4]. Отже, майбутш фахiвцi мають володiти практичними умшнями й
навичками щодо роботи з медiа-засобами для того, щоб змiстовно проводити
уроки, мотивувати учшв до навчання.
У

науково-педагогiчнiй

лiтературi

дефiнiцiя

«медiа-компетентнiсть

майбутнiх учителiв» трактуеться як умшня працювати з медiа-засобами (аналiз
медiа-iнформацii,

створення

медiа-продуктiв,

оргашзащя

професшно!

дiяльностi через сучаснi технологи). Також, йдеться про важливу складову
дiяльностi майбутнього фахiвця - умше застосування медiа на практицi [5].
Тому, ми вважаемо, що саме у процес професiйноi пiдготовки слщ навчити
майбутнiх учителiв практично тдходити до реалiзацii медiа-засобiв, адже
заклади загально! середньо! освiти передбачають систематичне використання
сучасних шформацшних технологiй.
Медiа-компетентнiсть майбутнiх фахiвцiв формуеться крiзь призму
практичних дiй, спрямованих на реалiзацiю фахових завдань засобами медiа й
грунтуеться на дотриманнi дiяльнiсного показника в процесi професшно!
подготовки (створення медiа-продуктiв, систематичне застосування медiа,
оволодшня комплексом програмового забезпечення, використання медiа з
метою пiдготовки домашних завдань) [6]. Систематичне застосування медiа
майбутшми вчителями початково! школи сприятиме оволодшню практичними
умiннями й навичками роботи з медiа, без яких сучасний фахiвець не зможе на
високому

рiвнi

продемонструвати

професiоналiзм

та

прагнення

удосконалюватись у галуз1 мед1а, що так необхщно для молодих фах1вщв у XXI
с т о л г т [7].
Як

бачимо,

науковщ

тд

час

характеристики

сутност

мед1а-

компетентност майбутнього вчителя початково! школи акцентують увагу саме
на д1яльтснш

складовш,

виокремлюючи

!! поряд з

мотивацшною

та

когттивною. На нашу думку, це зумовлено тим, що: по-перше, т д час
використання

мед1а м айбутт

фах1вщ вчаться

анал1зувати мед1а-тексти,

розум1ти мову, символи мед1а для подальшого використання здобутих навичок
т д час створення власного мед1а-продукту; по-друге, систематична робота з
мед1а-засобами сприяе розвитку критичного мислення, залученню м айбуттх
учител1в до юберпростору з обов’язковим вивченням актуальних новин у галуз1
освгги, зютавлення шформацп з р1зних шформацшних джерел; по -трете,
д1яльтсна складова в процес професшно! тдготовки нацшюе м айбуттх
учител1в на створення змютовних в(део-сюжет1в, творчих м едтн и х проеклв з
фото й в(деоматер1алами, яку в подальшому, стануть щкавою е-наочтстю для
у ч т в нового поколшня [8,9].
Отже, практичне оволодшня мед1а-засобами тдвиш уе р1вень мед1акомпетентност м айбуттх учител1в початково! школи, оскшьки вщбуваеться
процес анал1зу шформацп, формуеться творчий т д х щ щодо !! репрезентацп
(використання безл1ч1 мед1а-програм, я к

розширюють рамки освггнього

процесу). Тому, варто наголосити, що практичне використання мед1а-засоб1в е
одшею

з

передумов

ефективно!

реал1зацп

професшно!

д1яльност1

та

формування мед1а-компетентност1 м айбуттх учител1в [10,11].
Ми вважаемо, що практична п1дготовка майбутн1х вчител1в початково!
школи задля формування необхщних ум1нь та навичок роботи з мед1а-засобами
мае будуватись на наступних принципах: партнерства, науковосту доступност1,
систематичност1 й послщовност навчання, зв'язку навчання з майбутньою
професшною д1яльн1стю.

3. Мета та задачi досл1дження

Метою

досл!дження

е характеристика д!яльнюного

компонента у

структур! мед!а-компетентност! майбутнього вчителя початково! школи.
Для досягнення мети були поставлен! наступи задач!:
1. Характеристика форм, метод1в роботи у структур! д!яльшсного аспекта
формування мед!а-компетентност! майбутн!х учител!в початково! школи;
2. Визначення рол! мед!а-середовища в закладах вищо! осв!ти;
3. Анал!з р е з у л ь т а т д!яльн!сного компонента в межах професшно!
подготовки майбутн!х учител!в.

4. Упровадження форм та методiв роботи з майбутшми фа\1вцями
початково1 школи для формування в них медт-компетентносп
Для

п!дсилення

д!яльнюного

компонента

в

структур!

мед!а-

компетентност! майбутнього вчителя початкових клас!в ми упровадили низку
форм та метод!в роботи. Зупинимось на цьому бшьш детально. Наприклад,
створення мультимед!а презентацп е ун!версальним п!дходом для демонстрацп
та унаочнення !нформац!!. Можлив!сть гшерпосилань, представлення матер!алу
у вигляд! г р а ф т в ,
аудюматер!ал!в.

таблиць;

Оск!льки

перегляд в!деоматер!ал!в,

укра!нськ!

школи

прослуховування

використовують

стандартну

операцшну систему, то мультимед!йн! презентацп вдало п!дходять для
ознайомлення дггей з новим матер!алом, представлення додатково! !нформац!!,
що розширить кругоз!р молодших школяр!в. Тож, робота в програм! Microsoft
PowerPoint дозволить створити банк е-презентацш з р!зних тем, що стане
усшшною сходинкою для формування медькомпетентност майбутн!х учител!в.
Кр!м того, легка навйащя допоможе користувачу створювати ц!кав!, креативн!,
оснащен! р!зноплановим матер!алом мед!а-продукти. Створюючи мультимед!а
презентац!!, майбутш фах!вц! удосконалюють в!зуальн! навички роботи з
текстовим матер!алом: анал!з значного обсягу !нформац!!, його структурування
й лакошчшсть викладу; рухов! ум!ння - швидкий пошук матер!алу на р!зних
веб-сайтах у мереж! 1нтернет; формуються техн!чн! навички - робота з

штерфейсом програми, вщбуваеться адаптащя до дидактичних, освггшх,
виховних особливостей програми.
Не менш щкавою е складання електронно! методично! скарбнички з
дисциплш

початково!

ланки,

матер1алами

яко!

можуть

слугувати

фотоматер1али, створен! або в1дредагован1 в програм1 Photoshop, Paint, Microsoft
Office; доб1рка ауд1оматер1ал1в, що передбачае роботу з Media програвачем;
контролююч1 програми;

електронш

програми

пос1бники,

FlippingBook;

журнали,
зб1рки

реал1зован1 за допомогою
щкавих

факт1в;

електронн1

енциклопедп, доб1рки корисних i ц1кавих веб-сайт1в, методичних рекомендацш
тощо. Означенi медiа-продукти сприяють удосконаленню умiнь i навичок
роботи з програмами рiзно!■ складностi, формують умшня виокремлювати
iнформацiю й умiло представляти !! через медiа-засоби. Робота з медiапродуктами слугуе формуванню умшь щодо пошуку рiзних Iнтернет-сервiсiв у
всесвггнш мережi для роботи онлайн.
Орiентуючись у рiзних комп’ютерних програмах майбутш вчителi
зможуть цiкаво та нестандартно тдходити до реалiзацi! освггнього процесу; на
вiдповiдному етапi уроку за допомогою, наприклад, контролюючих програм,
перевiрити якiсть знань з теми, надати можливють учням самостiйно визначити
рiвень оволодiння вiдповiдним роздiлом або тдроздш ом. Крiм того, вдало
пщ браний шаблон медiа-продукту, креативне оформлення защкавить учнiв
детально ознайомитись з явищами, предметами, процесами, якi вивчаються,
вийти за рамки навчально! дисциплiни. Тому, творчють учителя, грамотне
застосування медiа-продукту уможливить ефективнiсть навчання й надасть
освiтньому процесу ще бiльшого колориту.
Ефективною й актуальною формою роботи е дистанцшне навчання, яке
передбачае використання офф-лайн матерiалiв з рiзних дисциплiн. Створюючи
такi офф-лайн

добiрки

(в^деозаняття, вiдеодослiди, лабораторнi роботи,

контрольш роботи), у майбутнiх учителiв удосконалюються технiчнi вмiння
роботи з програмою ProShow Producer, Movie Maker; удосконалюються
аудiальнi вмiння - передача шформацп, розрахована на сприймання органами

слуху. Створюючи офф-лайн заняття, майбутш фах1вщ вчаться компонувати
ш формацш, грамотно будувати послщовшсть удей, тез, компетентно доносити
11 до аудиторп молодшого шкшьного вшу.

Цшавими

е

1нтернет-сервюи

мультимедшних

дидактичних

вправ

LearningApps, я к надають можлившть майбутшм фах1вцям працювати онлайн,
створювати штерактивш вправи, розмщувати !х на сторшках сайт1в або блопв.
Означеш сервюи е конструктором для розробки безл1ч1 завдань з р1зних
предметних

галузей

для

вивчення,

закршлення

навчального

матер1алу;

ур1зноман1тнення освггнього процесу. Працюючи з такими 1нтернет-сервюами,
у майбутшх учител1в удосконалюються навички роботи з електронними
освггшми платформи; формуються умшня застосовувати офф-лайн та онлайн
сервюи на практищ.

5. Результати досл1дження
Таким чином, д1яльн1сний компонент вщ грае ключову роль у процес
професшно! тдготовки майбутшх учител1в початково! школи. Практичне
використання мед1а-засоб1в удосконалюе навички роботи з мед1а (робота з
комп’ютерним забезпеченням, онлайн сервюами); розвивае критичне мислення,
умшня працювати з текстами, шформацшними джерелами [12]. Пул, час
практичного

використання

мед1а майбутш

вчител1

по-новому

мислять,

нестандартно тдходять до розв’язання завдань освгги, розум1ючи, що мед1азасоби е джерелом шформацп та виступають шдУрунтям для створення мед1апродукт1в,

яю

е

показником

практичного

оволод1ння

мед1а.

Завдяки

систематичн1й робот1 з мед1а-засобами, майбутн1 вчител1 аргументовано
тдходять до вибору комп’ютерного забезпечення, враховуючи переваги офф
лайн i онлайн серв1с1в.

6. Висновки
Органiзацiя роботи в закладах вищо! освiти мае спрямовуватись на:

1. Систематичному використанш мед1а, що покликан удосконалювати
ауд1альш (створення вщеозанять, доб1рка комплексу аудюматер1ал1в), в1зуальш
(мультимед1а

презентаций

шфографша),

техшчш

навички

(робота

з

штерактивними вправами, 1нтернет-серв1сами);
2. Оргашзаци мед1а-середовища в закладах вищо! освгги, де б майбутш
фах1вщ мали змогу практично використовувати весь потенщал сучасних
технологш, дае змогу виокремлювати виховш й дидактичш ц ш комп’ютер1в,
нетбуюв, планшет1в тощо. Кр1м того, мед1а-середовище формуе у майбутшх
учител1в практичш навички застосування мед1а, здебшьшого ведеться робота з
комп’ютерним забезпеченням, ознайомлення з р1зноманггними освггшми й
виховними мед1а-продуктами та створення авторських напрацювань з р1зними
дидактичними тдцш ями; реал1зуеться м1ждисциплшарний шдхщ у контекст!
«мед1а-фахов1 дисциплши»;
3. Розробки мед1а-урок1в, накопичення банку електронних матер1ал1в, я к
дозволять майбутн1м учителям
розкрити

дидактичн1

сформувати власну професшну позиц1ю;

можливост1

мед1а-засоб1в;

удосконалити

практичн1

навички роботи т д час створення мед1а-продукт1в.
Враховуючи мед1атизац1ю осв1ти початково! школи, стандартний наб1р
комп’ютерного забезпечення не зможе вплинути на яюсть осв1тнього процесу
без коректного його використання. Слщ казати про мед1а-компетентного
вчителя, який мае професшно впроваджувати мед1а-продукти в освггнш процес
й практично донести до св1домост1 молодших школяр1в, що мед1а-засоби
можуть кардинально зм1нити все, нав1ть перетворити осв1тн1й процес у щкаву й
захоплюючу гру.
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