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Вместе с тем, говоря о неоспоримых преимуществах медиатехнологий 
при обучении языку, необходимо также учитывать и ряд возможных побочных 
явлений при использовании их в учебном процессе. Это, прежде всего, чрез
мерное использование наглядности (демонстрация теоретического материала на 
компьютере) может привести к дисгармонии в развитии конкретного и аб
страктного мышления. Кроме того, система мультимедиа на занятии не должна 
восприниматься как развлекательный момент. Наконец, несмотря на то, что 
компьютер освобождает преподавателя от рутинной работы (проверка тетра
дей, предъявление материала), его роль в организации учебного процесса по- 
прежнему должна оставаться главной.

В целом же использование новых медиаобразовательных технологий при 
языковой подготовке в значительной степени помогает реализовывать переори
ентацию на индивидуально-дифференцированный подход, обеспечивает опти
мизацию учебного процесса, повышает его результативность, ориентирует на 
творческую деятельность студента и самого преподавателя.
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в Миколсавсъксп обласног ради (Украта)

МОДЕЛЬ ВПРОВАЖЕННЯ МЕД1АОСВ1ТИ 
В УМОВАХ1НТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ 

(на приклад1 М1шково-ПогорШвсько1 загальноосвггньоУ 
санаторноУ школилнтернату МиколаУвськоУ ОбласноУ Ради)

В статт1 автор актуалгзуе необхгдшстъ впровадження меЫаосвти в загаль- 
ноосвттх навчальних закладах ттернатного типу. Описано практичну реалгзащю 
спещалъно розроблено! моделг впровадження медгаосвти в Мшково-Погоршвсъкт 
школг-ттернат1 Вказано труднощг реалгзаци моделг та заплановаш заходи щодо 
продовження роботы.
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специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

Модель внедрения медиаобразования в условиях интернатного учреждения 
(на примере Мешково-Погормовской общеобразовательной санаторной школы- 
интерната Николаевской областной рады)

В статье автор актуализирует необходимость внедрения медиаобразования в 
общеобразовательных учебных заведениях интернатного типа. Описана практичес
кая реализация специально разработанной модели внедрения медиаобразования в 
Мегиково-Погореловской школе-интернате. Указаны трудности реализации модели и 
запланированные мероприятия по продолжению работы.

The model o f introduction o f media education in terms o f boarding schools (on the 
example o f Mishkovo-Pohorilivska comprehensive sanatorium boarding school o f the Ni
kolaev Regional Council)

In the article the author actualizes the necessity o f implementation o f media educa
tion in the curriculum o f educational institutions o f boarding type. A practical implementa
tion o f a specially developed model o f implementation o f media education in Mishkovo- 
Pogorilivska boarding school is described. The challenges o f implementing the model and 
planned measures for continuation the work are specified.

Сьогодш Meflia потужно й суперечливо впливають на освггу шдростаючо- 
го поколшня, часто перетворюючись на провщний чинник його сощал1зацп, 
стихшного сощального навчання. Вщтак, постае гостра потреба в розвитку 
мед1аосвгги, одне з головних завдань яко! полягае в запоб1ганш вразливост1 лю- 
дини до мед1анасильства i мед1амашпуляцш, втеч1 вщ реальност1 в лаб1ринти 
в1ртуального свпу, поширенню мед1а залежностей [2].

Coцiaльнo шюдлив1 шформацшш впливи особливо небезпечш для дггей- 
cnpiT та категорш дггей, яю перебувають у складних життевих обставинах. 
У цих умовах мед1аосв1та вдаграе стратепчну роль у вихованш молодо фор- 
муванн1 украшсько'1 щентичносп, активно!' життево! позици, е одним з голов
них чинниюв наближення змюту ocbîth до потреб повсякденного життя люди- 
ни.

В рамках всеукрашського експерименту з упровадження мед!а-осв1ти в 
загальноосв1тшх закладах для перев1рки ефективност1 вггчизняно! сощально- 
психолопчно! модел1 шюльно! мед1аосв1ти, координацп зусиль науковщв та пе- 
дагопв-шщ1атор1в для експериментального розширення мед1аосв1тшх практик 
на Bcix ступенях шюльного навчання та формування позитивно! громадсько! 
думки населения Украши, щодо необхщност1 впровадження мед1аосв1ти як 
шдготовки дитини до ефективно! взаемоди 3i cbîtom сучасних мед1а, була ро- 
зроблена модель впровадження мед1аосв1ти в М1шково-Погоршвськш сана
торий школьштернат11-III ступешв Микола!всько! обласно! ради [1] (рисунок).

Специфша шюл-штернат1в вимагала розробити таку модель впроваджен
ня мед1аосв1ти в навчально-виховний процес, яка б стала одним з провщних 
чинниюв сощал1зацп дитини, сприяла всеб1чнш шдготовщ особистосп вихо-
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ванщв до безпечно'1 та ефективно!’ взаемодп ¡з сучасною системою мед1а, фор- 
мувала мед1аоб1знашсть, мед1аграмотшсть I ме д1акомпетентшсть.

Головними завданнями реал1защ 1 модел1 мед1аосв1ти в умовах навчально- 
виховного процесу штернатного закладу ввдповщно до Концепцп впроваджен- 
ня мед1аосвгги в Украли (нова редакщя вщ 2016 р.) е формування:

• мед1ашформацшно1 грамотност1;
• мед1а 1мун1тету особистост1;
• критичного мислення, як запоруки свщомого споживання мед1апро- 

дукцп на основ! ефективного ор1ентування в мед1апростор1 та осмис- 
лення власних мед1апотреб;

• спец1ал1зованих аспекпв мед1а культури;
• здатност1 до мед1а творчост1 [3].

Модель впровадження мед1аосвгги в Мпиково-Погорппвськш 
санатории! школЫнтернат1
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Особливосп, структура та режим навчального закладу визначила таю 
напрями реал1зацп модели робота з педагогами, робота з учнями й вихо- 
ванцями, робота з батьками.

3 метою формування у педагопчних пращвниюв знань та умшь з основ 
мед1аосв1ти, мед1апедагопки, та аудю-в1зуально'1 грамотносп щодо виршення 
сучасних мед1а педагопчних проблем, розумшня poni та значения медшного 
свггу було проведено ряд заход1в:

• Треншг для вчител1в «Формування мед1а культури учня в умовах 
класно-^очно!" системи»;

• Лекщя з вчителями та вихователями на тему: «Виклики та загрози су- 
часного шформацшного св1ту, або навщ о оцшювати мед1апродукти»;

• Виступ на Всеукрашськш конференци на баз1 Дншропетровського об- 
ласного шституту шслядипломно!’ педагопчно!' ocbîth «Мед1аосвтга, як напря- 
мок випереджаючо'1 ocbîth» на тему «Модель впровадження мед1аосв1ти в нав- 
чально-в^овний процес М1шково-ПогорЫвсько1' загальноосвггньо!' санаторно!' 
школи 1нтернату»;

• Виступ на методичному об’еднанш «Використання елемегтв 
мед1аосв1ти на уроках icTOpiï та правознавства»;

• Трен1нг для виховател1в «Формування мед1акультури oco6hctoctî у 
виховному процесЬ>;

• Трен1нг «Формування у педагопчних пращвниюв знань з основ мед1а 
засобами Microsoft Power Point та Publisher».

Пост на тему «Досвщ використання 3 a c o 6 iß  IKT в навчанш icTOpiï (Робота 
з персональним сайтом)») на CTOpiHKax Мережевого щоденника вчител1в icTOpiï 

Миколшвсько!' обласп -  http://historymoippo.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
CeMiHap—rpeHiHr для вчител1в icTOpiï Жовтневого району «Участь в мере- 

жевш педагопчнш сш л ы к т  як форма самоосвпньо! д1яльноси вчителя»
В nepcneKTHBi плануеться проведения на 6a3i школи конференц1й для пе- 

дагопв шюл-штернапв з обмшу досвщом по впровадженню мед1аосвгги.
Вагомим результатом на шляху розумшня poni та значения мед1йного 

CBiTy в педагопчнш д1яльносп стало створення та наповнення структурованого 
сайту школи (http://mpinterschool.at.ua).

Формування критичного мислення, комушкацшно!' мед1акомпетентност1, 
мед1аграмотносп, розвиток творчого самовираження вихованщв школи- 
штернату проводиться в двох напрямках: урочному та позаурочному.
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Робота з учнями й вихованцями школи-штернату

Урочна форма д1яльност1
Заходи Змкт роботи Результати роботи

Впровадженя спец
-

мотшсть особисто- 
.

Розробка навча- 
льноУ програми 
викладання спец
курсу, враховую- 
чи специфжу на- 
вчального закла
ДУ-

Розроблено авторську програму учителя
.

Курси за програ- 
Intel 

.

Проведения для 
школяр1в старшоУ 
ланки курс1в, що 
дозволять опану- 
вати комп'ютер- 
ною грамотшстю, 
навчитися крити
чно М ИСЛИТИ 1 

ствпрацювати в 
команд!.

Викладання курсу «Комп’ютерш техно
логи» в рамках м1жнародноУ освггньоУ 

ЩеЬ) «Шлях до устху».

Урочна форма д1яльност1
Заходи Змкт роботи Результати роботи

Дистанцшне на
.

Надання учням 
можливост1 само- 
стшно отримувати 
необхщш знания, 
користуючись рь 
зними шформа- 
цшними ресурса

.

Спшьнота вчител1в та учшв 
-ПогоршвськоУ санаторноУ школи- 

штернату МиколаУвськоУ обласноУ ради та
ЬП

-
Спшьнота вчител1в та учшв 

-ПогорЫвськоУ санаторноУ школи- 
штернату МиколаУвськоУ обласноУ ради та

ЬП
-

11 клас».
-рефлексы учшв 10-

Робота з персональним сайтом на уроках 
та в позаурочний час, оргашзацш роботи 
з обдарованими дггьми за допомогою 
персональних сайт1в учител1в 1стор1У та 
правознавства Пнкул Г.С. 
(http://historyschool.ucoz.ru 
(http://historyteacher.at.ua).
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Продовження таблищ

Урочна форма д1яльносп
Заходи Змкт роботи Результати роботи

Уроки з елемента- 
.

Впровадження 
cnoco6iB ефектив- 
ного використан- 
ня мед1а у навча- 
льному процесс 
обробка традицш- 
них завдань у 
спещальнш форм1 
(робота з текста
ми, шдготовка по- 
вщомлень, допо- 
вщей, анал1з ш- 
формацп, розроб- 
ка опорних схем i 
малюшав, муль- 
тимедшних пре- 
зентацш); 
оргашзащя нав- 
чально!' д1яльносп 
з електронними 
словниками, ен- 
циклопедшми, ш- 

-
використання

Серы уротв з використанням M ediaoce i-  
тних технологш:

-
ня. Захист творчих проекпв з теми 
«Культурне житгя в укра'шських землях 

XVIII -  у 1-
ст.» (групова робота над створенням га
зет, буклеПв, презентацш. Використання 
можливостей стандартного пакету
Microsoft

-
нення на тему «В(ц чого залежить оцшка 
icTOpH4HOi особистостг 1ван Мазепа» 

-
наступним створенням публжаци (про-

Microsoft Publisher
проблемними питаниями теми з метою 
формування критичного мислення учшв 
на основ! використання р1зних джерел 
шформаци (MaTepianiB 3MI, лшшимв, по
гляди 1сторик1в, сучасниюв I. Мазепи, 
лггератор!в тощо) (Пикул Г.С.).

-
урок (англшська мова, всесвггня icropix)

-60-
Методики (само- 
стшний пошук 
мед1ашформащ1 
учнями та и кри- 
тичний анатз).

XIX ст.» Робота над проектами, що мають 
на мет! створення шформацшних буклеттв з 
окреслених проблемних питань. Викори
стання в ход! дослцщення MaTepianiB 
Нацюнального архиву Велико'1 Британи та 
Нацюнально!' бiблioтeки Велико!' Британи, 
MarepianiB ВВС. Пор!вняння отриманих ре
зультате з MarepianaMH, вмиценими в шд-

-
(Пнкул Г.С.)

-
-

зепа». Створення учнями вщеомащйал1в на 
ocHOBi збору штерв’ю в середовшщ шюль- 
но! громади (Пнкул Г.С.)
1нформатика. День безпечного iHTepHery 
(вчитель шформатики Романченко О.В.) 
Еколопя. Перегляд та обговорення доку

-
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Закгнчення таблищ

Урочна форма д1яльност1
Заходи Зм1ст роботи Результати роботи

-  побачення з планетою» (5- 
Фшьм демонструе красу планета Земля \ 
наслщки руйнувань, здшенеш д1яльшстю люди- 
ни. Шрами, спричинеш Промисловим вироб- 
ницгвом, наслщками вшн, еколопчних ката
строф, розкриваютъ реальну ситуацло на пла- 
неп.(учитель ф1зики та екологн Ворчакова 

.
-

кометражних ¿сторичних фшьм1в учнями до 
теми «Британське володарювання в 1щщ»

.
Украшська л ¿тература, правознавство (прак- 

-  б1нарний урок на тему «Урок- 
суд очима сучасниюв: чи був справедливым 

-
(за поемою Т.Г. Шевченка «Катерина»)?». 
Зйомка вiдoдoкaзy для судового зас1дання

-
ром декоращй, кocтюмiв, вiдпoвiднoгo фраг
менту поеми «Катерина» для досягнення по
ставлено! мета (демонстрация суворих звичшв 
cycп¿льcтвa XIX ст.)) (учитель укр. л1т. Кор

.
Позаурочна форма д1яльносп

Вщеопроекти
учшв

Зйомка учнями вщеоролиюв на р1зш теми з метою виховання 
мед1а грамотносп та формування мед1акомпетентностей.

Шшльне телеба- 
.

Впровадження проекту «Шкшьне телебачення», як можлив1сть 
максимального розкритгя творчого потенщалу вихованцями. Ро
бота над стъоренням телев1з1йних програм, дозволяе проявити 
себе оптимальным чином шдивщуально або в груш, спробувати

-
гуманитарного до техшчного. I показати публ1чно результаты 
свое! роботи.

Юноклуб вюад- 
.

-
з метою формування у них мед1акультури.

Бесщи, виховш 
годный, годный 

.

Включения в план виховно! роботи заход ¡в з формування 
мед1акомпетентностей.

Внутр1шньонт- 
льш та м1жшк1- 
льш учтвсыа 

.

Проведения конференцш з розгляду актуальных питань
-

процесу, обм1ну доев ¿дом.
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Формування мед1акультури родини, як частини цшкно! системы 
мед1аосвки, провщного чинника ранньо! сощал1зацп дитини, вщбуваеться че
рез впровадження мед1аосв1ти в родинне середовище [4, с. 344-348]. В даному 
напрямку проведена така робота:

• Виступ на загальношкшьних батьювських зборах «Мед1анрамотшсть 
батьюв, як чинник ранньо!' сощал1заци дитини» (В.С. Гшкул).

• Батьювський всеобуч «Безпека д1тей в мереж11нтернет» (В.С. Гшкул).
Реал1зуючи описану модель, слщ вщзначити ряд труднопцв, яю виникли

на практицп
• Вщсутшсть поЫбниюв та шдручниюв адаптованих для школяр1в р1зних 

вшових труп.
• Застарше матер1ально-техшчне забезпечення школи.
• Вщсутшсть практичных та методичных рекомендацш з викладання ос

нов мед1аграмотност1.
• Вщсутшсть фшансування для розширення форм роботи мед1аосв1тньо- 

го спрямування, в школ1 в тому числ1 { позакласно! (з метою створення фото, 
радю, юно, теле студи, шюльно! преси).

Проте, важливо видшити { позитивш моменты, конкретш результаты 
впровадження мед1аосв1ьтньо! модели

• Створено та наповнено шюльний сайт.
• Сформовано стшку мотивацпо учител1в та виховател1в, яю пщтриму- 

ють щею мед1аосв1ти пщростаючого поколшня, що стимулюе до продовження 
експерименту.

• Проведено заходи з формування практичных вмшь педагопв у напрям
ку використання 1КТ.

• Продовжуеться вивчення курсу «Мед1акультура» у 10-11 клас1, набуто 
трир1чний досв1д.

• Запроваджено проведения штегрованих уроюв навчальних предмет1в 
швар1антно1 частини навчального плану з елементами мед1аосвгги в старш1й та 
середнш ланц1.

• Орган1зовано навчання батьюв та проведено позакласн1 заходи з мед1а- 
осв1ти.

Розроблено авторську програму Пнкула В.С. «Практична мед1акультура», 
яка передбачае формування теоретично!' бази знань учшв з основ мед1аграмот- 
ност1, практичных навичок ефективно! та безпечно! взаемодп з 1нформад1ею, 
отриманою з мед1аджерел, у тому числ1 з урахуванням використання засоб1в 
сучасних шформацшно-комушкацшних технолог1й у повсякденн1й практичн1й, 
зокрема навчально-п1знавальн1й, д1яльност1 учн1в та !'хньому м1жособист1сному
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спшкуванш; започаткування основ Тхньо1 мед1акультури, вираження себе в су- 
часному мед1апростор1.

Од Hi ею з перспективних складових роботи з учнями й вихованцями по 
впровадженню модел1 мед1аосв1ти в навчально-виховний процес M iniKOBo- 
Погоршвсько! ЗОСШ-штернату -  це створення шкшьного мед1аклубу, що 
включае в себе випуск ппально? газети, оргашзацпо роботи радю, створення Bi- 

деоканалу на Youtube. Вщповщно до цього заплановано:
• Створити шкшьний Мед1ацентр, забезпечений необхвдним техшчним 

обладнанням.
• Продовжити запровадження вивчення вар1ативного курсу мед1аграмот-

HOCTi.
• Поглибити штеграцпо мед1аосв1ти з шкшьними предметами швар1ати- 

вно1 частини навчального плану, в тому числ1 i у молодшш школ1 ( 2 ^  ^аси ).
• Продовжити залучення до позакласно'1 роботи батьюв з питань мед1ао-

св1ти.
• Участь у спшьних проектах експериментальних навчальних заклад1в 

облает^ налагодження творчо'1 сшвпращ з учителями мед1а культури.
• Розпочати випуск електронного/друкованого бюлетеня школи.
Отже, робота в напрямку мед1аосв1ти шдростаючого поколшня в умовах 

штернатних заклад1в потребуе особливо! ретельно! уваги та зусиль з боку педа- 
гопчного колективу, що забезпечить адекватну сощальну адаптащю учшвсько! 
молод1 до виклиюв сучасного шформацшного евггу.
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