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У статті актуалізовано те, що в умовах інформатизації, цифровізації, 

дидіжиталізації освіти сучасні вчителі початкової школи мають володіти 

медіакомпетентністю. Проаналізовано розвідки зарубіжних та вітчизняних 

учених стосовно поняття «медіакомпетентність майбутніх учителів початкової 

школи». У ході ретроспективного аналізу охарактеризовано означене поняття 

як індивідуальна риса особистості, інтегрована характеристика знань, умінь, 

навичок, що дозволить здобувачам освіти використовувати медіазасоби для 

реалізації освітніх завдань в умовах діджиталізації. Підкреслено, що 

систематичне використання медіазасобів, онлайн-сервісів у ході професійної 

підготовки дозволить сформувати компетенції, професійні, осучаснені якості 

майбутніх учителів, а також медіакомпетентність як важливу рису фахівця 

нової генерації. Надано перелік медіапродуктів у результаті інтеграції 

професійної підготовки майбутніх учителів з сучасними освітніми онлайн-

сервісами.   
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онлайн-сервіси, медіакомпетентність майбутніх учителів початкової школи.      
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Сьогодні в умовах інформатизації та цифровізації заклади вищої освіти 

мають трансформувати процес професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи у відповідності до вимог та інтересів учнів покоління Z – 

дітей, які є активними споживачами медіаконтенту, цілеспрямовані оволодівати 

знаннями через низку комп’ютерних програм, онлайн-сервісів, електронних 

платформ.  

Сучасна молодь навчається й виховується в еру інформаційних технологій, 

безперервно використовує медіазасоби, переваги мережі Інтернет для 

спілкування в соціальних мережах, перегляду короткометражних 

відеоматеріалів, передачі інформації через електронні пошти, мобільні 

налаштування. Зважаючи на це, учитель початкової школи вже сьогодні має 

володіти знаннями, уміннями, навичками щодо використання медіазасобів у 

процесі навчання молодших школярів; має володіти медіакомпетентністю, 

завдяки якій зможе організовувати заняття через сучасні освітні онлайн-сервіси 

з метою актуалізації, модернізації процесу навчання молодших школярів, 

формувати в них уміння здобувати знання, використовуючи контент Інтернет-

ресурсів. Тому, метою нашої розвідки є визначення та характеристика освітніх 

онлайн-сервісів, що стануть запорукою формування медіакомпетентності 

майбутніх учителів початкової школи.   

Для більш ґрунтовного викладу матеріалу слід проаналізувати розвідки 

вчених стосовно досліджуваного поняття «медіакомпетентність майбутніх 

учителів початкової школи». Ретроспективний аналіз дозволив нам визначити, 

що означена дефініція є у фокусі наукових відкриттів як зарубіжних 

(Л. Мастерман (L. Masterman) [1], Н. Рижих [2], С. Сімакова [3], О. Федоров [4] 

та ін.) так і вітчизняних (Т. Бешок [5], Л. Найдьонова [6], Г. Онкович [7], 

О. Снігур [8], О. Суховірський [9], Я. Топольник [10] та ін.) учених. Слід 

зазначити, що дослідники характеризують дану категорію як індивідуальна 

риса особистості, інтегрована характеристика знань, умінь, навичок, що 

дозволить використовувати медіазасоби для реалізації освітніх завдань в 



умовах діджиталізації. Погоджуємося, що без знань (обізнаність щодо 

комп’ютерних програм, електронних платформ, мобільних додатків, 

детермінування їх освітнього інтерфейсу; оперування семіотикою медіа), 

навичок щодо роботи з медіазасобами (створення авторських медіапродуктів, 

що стануть у нагоді під час навчання молодших школярів; використання в 

професійній діяльності низки електронних платформ, освітніх онлайн-сервісів) 

унеможливлюється реалізація завдань освіти відповідно до положень та вимог 

Концепції Нової української школи [11] та Державного стандарту початкової 

освіти [12].  

Ураховуючи бурхливий розвиток медіазасобів, майбутні вчителі 

початкової школи мають володіти відповідними компетенціями щодо 

професійного використання онлайн-сервісів, електронних платформ у 

майбутній педагогічній діяльності. Це дозволить модернізувати, удосконалити 

процес навчання молодших школярів, враховуючи їх інтереси; сформувати у 

здобувачів освіти критичне мислення, завдяки якому учні покоління Z зможуть 

практично підходити до виконання завдання освітнього, наукового, 

дослідницького характеру. Тому, професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи має ґрунтуватися на систематичному використанні 

медіазасобів, зокрема, освітніх онлайн-інструментів, що сприятимуть розвитку 

емоційного (уміння мотивувати себе, знаходити нестандартні шляхи для 

самонавчання, утвердження себе в новому інформаційному просторі); 

аналітичного (розв’язання освітніх завдань через комплекс освітніх онлайн-

ресурсів); творчого (створення нових ситуацій, визначення об’єктів для 

дослідження); практичного (уміння діяти й приймати виважені рішення 

виключно через комплекс медіазасобів) інтелекту, а також формуванню 

медіакомпетентності як важливої індивідуальної риси сучасного вчителя 

початкової школи.   

На нашу думку, цікавим та корисним для майбутніх учителів початкової 

школи буде онлайн-сервіс «Kahoot», інтерфейс якого дозволяє створювати 

освітні ігри та використовувати їх з метою перевірки знань учнів. Беззаперечно, 

https://getkahoot.com/


будь-яке навчальне заняття передбачає актуалізацію раніше вивчених знань 

здобувачів освіти, тому вчитель зможе створювати тематичні завдання та за 

короткий проміжок часу визначити рівень знань з теми.  

Не менш корисним у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи стане онлайн-сервіс «Buncee», мета якого створення 

мультимедіа презентації з використанням вербального та невербального 

контексту; залучення учасників освітнього процесу до спільної роботи над 

презентацією. Під час використання означеного сервісу в процесі професійної 

підготовки здобувачі освіти можуть одночасно й на відстані працювати над 

медіапродуктом, доповнюючи й корегуючи думки інших учасників. Така форма 

роботи дозволить сформувати у майбутніх учителів комунікативні навички, 

уміння працювати в команді, аналізувати медіаконтекст та нестандартно 

візуалізувати дані в різних формах (таблиці, графіки, діаграми, фотоколажі 

тощо). Крім того, спільна робота сприятиме досягненню єдиної освітньої мети.     

В умовах інформатизації та цифровізації освітнього процесу вчитель 

початкової школи постійно знаходиться на зв’язку, комунікує з колегами, 

батьками й учнями через мобільні додатки, поштові сервіси, соціальні мережі. 

Сервіс «Remind» дозволить учителю швидко обмінюватися інформацією, 

планувати зустрічі та налаштовувати нагадування для здійснення дзвінків, 

відеозустрічей або передачі повідомлень. Використовуючи зазначений онлайн-

сервіс під час професійної підготовки, майбутні вчителі зможуть 

консультуватися з освітніх питань з викладачами; учителями-практиками; 

одногрупниками; коучами, модераторами семінарів, вебінарів, марафонів, 

конференцій з питань упровадження онлайн-сервісів у процес навчання 

молодших школярів; налагоджувати контакти з учителями інших міст та 

держав з метою вивчення досвіду щодо використання медіазасобів, онлайн-

сервісів під час педагогічної діяльності.   

Практичну освітню цінність має сервіс «Book Creator», контент якого 

дозволяє користувачам створювати авторські електронні книги, журнали, 

портфоліо з подальшим упровадженням їх у професійну та навчальну 



діяльність. Використовуючи даний сервіс, майбутні фахівці зможуть 

практикуватися у створенні власних посібників, методичних рекомендацій, 

зокрема, особливості проведення уроків у початковій школі з використанням 

медіазасобів. Такий практичний досвід роботи з сервісом сприятиме 

удосконаленню у здобувачів освіти умінь, навичок щодо роботи з семіотикою 

медіа, медіатекстами, пошуковими системами, що, своєю чергою, уможливить 

формування медіакомпетентності.  

Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, упровадження інноваційних технологій навчання, поширення 

медіазасобів зумовлює формування у здобувачів освіти знань щодо освітніх 

можливостей онлайн-сервісів, а також умінь, навичок щодо створення 

майбутніми вчителями авторських медіапродуктів. Для кращої наочності 

подаємо перелік онлайн-сервісів та відповідних медіапродуктів (табл. 1).  

  

Таблиця 1.  

Перелік онлайн-сервісів, що стануть у нагоді для майбутніх учителів 

початкової школи в процесі професійної підготовки 

Онлайн-сервіс Медіапродукти 

Kahoot - Навчальні ігри; 

- Завдання репродуктивного 

характеру; 

- Інтерактивна платформа для 

вивчення дисциплін.   

Buncee -  Мультимедіа презентації;  

- Анімовані презентації;  

- Smart-презентації;  

- 3D зображення. 

Remind Обмін інформацією; оперативне 

здійснення дзвінків; налагодження 

контактів з учителями-практиками, 

викладачами з метою вивчення й 

обміну досвідом.    

Book Creator - Авторські методичні посібники 

для вчителів початкової школи; 

- Текстові документи;  

- Журнали;  



- Книги.  

     

               

Перспектива впровадження медіазасобів у заклади освіти різних рівнів 

впливає на процес підготовки майбутніх учителів початкової школи, змінює 

формат викладання дисциплін професійно орієнтованого циклу, орієнтує 

здобувачів освіти нестандартно, інноваційно підходити до реалізації завдань 

освіти в умовах діджиталізації. Саме тому, систематична робота з 

медіазасобами та комплексом відповідних навчальних онлайн-сервісів 

дозволять майбутнім учителям опанувати на практичному та теоретичному 

рівнях засадами інформатизації.  

Зазначаємо, що реалізація завдань професійної підготовки з 

використанням онлайн-сервісів має свої переваги: по-перше, майбутні вчителі 

початкової школи визначають функціональні дидактичні можливості освітніх 

сервісів; по-друге, удосконалюються уміння, навички щодо створення 

авторських медіапродуктів, які увійдуть до навчально-методичної бази 

здобувачів освіти й стануть у нагоді для подальшої професійної діяльності; по-

третє, формуються особистісні якості майбутніх фахівців, зокрема, критичне 

мислення, комунікативні навички, удосконалюється професійна позиція щодо 

впровадження медіазасобів у процес навчання молодших школярів. Своєю 

чергою, модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, утвердження партисипативного стилю викладання, що передбачає 

систематичне використання медіазасобів, освітніх онлайн-сервісів дозволить 

сформувати сучасного, креативного, мобільного, а найголовніше, 

медіакомпетентного фахівця XXI століття, який зможе трансформувати 

освітню парадигму української держави.         
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