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У cmammi проаналгзовано делю позитивм та негативт аспекты выкорыстання 
медХазасобгв у  навчант студентХв. Не все, що пошырюетъся в мережг Internet е ко- 
рысным, необхХдно вмти аналХзувати отрымаш матергали i выбыраты з них корист 
eidoMocmi. Наголошуетъся на тому, що выкорыстання Media3aco6ie повинно бути пе- 
дагогХчно виваженим i доцшъним. Головну роль при цьому повинен eidizpaeamu педа
гог. Bid його майстерностг, вмХння поеднати традицшш технологи навчання з тно- 
вацшними залежитъ формування компетентностг майбутнъого фссйвця.

Социальные последствия влияния медиаресурсов в образовании
В статье проанализированы некоторые положительные и отрицательные ас

пекты использования медиасредств в обучении студентов. Не все, что распростра
няется в сети Интернет, является полезным; необходимо уметь анализировать по
лученные материалы и выбирать из них полезные сведения. Отмечается, что испо
льзование медиасредств должно быть педагогически взвешенным и целесообразным. 
Главную роль при этом должен играть педагог. От его мастерства, умения совмес
тить традиционные технологии обучения с инновационными зависит формирование 
компетентности будущего специалиста.

Social consequences o f impact o f media resources in education
The article analyzes some o f the positive and negative aspects o f the use o f media in 

teaching students. Not all o f it is distributed on the Internet is useful, you must be able to 
analyze the submissions received and to choose from them useful information. It is noted 
that the use o f media to be balanced and educationally appropriate. The main role is to play 
teacher. From his skill, the ability to combine traditional teaching with innovative technolo
gy depends on the formation ofprofessional competence o f the future.

Сучасна сощокультурна ситуащя (розвиток засоб1в масовоУ комушкацп, 
широке включения молодого поколшня в процес споживання продующ мас- 
мед1а, посилення рол1 мед1а в npoijeci сощашзацп особистоси) свщчить про го- 
стру потребу оновлення змюту вищо\' освгги, зокрема введения в не!' нових ком
поненте, пов’язаних з мед1аосв1тою майбутшх сощальних педагопв.

Анал1з науково-педагопчно1 лггератури дозволив виокремити пращ, в 
яких теоретично обгрунтовано та експериментально перев1рено: педагопчш 
умови застосування засоб1в мед1а у шдготовщ мапстр1в комп’ютерних наук [3] 
та у професшнш шдготовщ майбутшх учител1в [0]; педагопчш умови застосу
вання мед1аосвпи в npopeci професшно! шдготовки майбутнъого вчителя, зок-
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рема наголошено на значенш мед1аграмотносп як складово'1 професшно1 педа- 
гопчно1 культури вчителя, визначено форми та методи штеграцп мед1аосвгги в 
змют фахово'1 пвдготовки майбутнього вчителя [4]; сощально-педагопчш умови 
й алгоритм формування мед1аграмотносп майбутшх сощальних педагопв у 
процеш фахово1 тдготовки [6].

3 проведеного анал1зу можна дшти висновку, що досить Грунтовно досль 
джеш деяю аспекти впровадження мед1аосвпи в освггнш процес навчальних 
заклад1в. Метою впровадження мед1аосвгги е засвоення студентами знань, 
пов’язаних з теоретичними та практичними основами мед1аосвгга у педагопч- 
нш д1яльностг Мед1аосв1та базуеться на передових досягненнях в галуз1 шфор- 
мацшно-комушкацшних технолопй, використовуе 1х для оргашзагщ роботи 
мед1апедагопв, формування спшьних шформацшних ресурЫв, полегшення ко- 
мушкацй та координаци в середовинц взаемодп учасниюв мед1аосвтгнього ру- 
ху.

Одним з головних завдань мед1аосв1ти е вивчення технолопй анал1зу 
отриманих ведомостей з р1зномаштних джерел, тобто вщб1р та анашз, отрима- 
ного контенту. Одним з завдань е шдготовка особистосп до безпечно'1 та ефек- 
тивно1 взаемод1'1 ¡з сучасною системою мас-мед1а, включаючи як традицшш 
(друковаш видання, радю, телебачення), так [ н о в т п  (комп’ютерно ор1ентова- 
ш, мережа Ш ете^  мобшьна телефоны) мед1а з урахуванням розвитку шформа- 
цшно-комушкацшних технолопй. Будь-який анатнз отриманих ведомостей мо- 
жливий лише за умов критичного сприйняття. Тому у студенпв треба розвива- 
ти критичне мислення. Це шдтверджуеться { дослщженнями Ю. Казакова [4], 
результата якого засвщчили наявшсть певних суперечностей м1ж стр1мким по- 
ширенням масово!' культури та не сформовашстю у студенпв навичок критич
ного сприйняття мед1атекслв. У статл [5] проанал1зовано способи розвитку 
критичного мислення майбутшх учител1в при оцшюванш веб-ресуршв, наведе
но план навчання суб’екпв освггнього процесу, спрямований на досягнення то
го р1вня оцшювання ведомостей, що сприятиме зменшенню ризиюв, пов’язаних 
з роботою в мереж1 Intemet.

Проанагнзуемо деяю позитавш наслщки використання мед1азасоб1в у на- 
вчальному процеЫ педагопчного ушверситету. По-перше, це шдвищення р1вня 
мотивацп навчання. 1нтеграци мед!а в традицшш методики навчання шдвишуе 
защкавлення студенпв, сприяе кращому засвоенню нового матер1алу (особливо 
це стосуеться вивчення ново!' теми). Кр1м того, використання р1зномаштних ме- 
д1азасоб1в надае можливють студенту швидко ввдшукати необхщш ввдомосп з 
питань з певно1 теми, якщо поряд нема паперово1 книги (довщника, пошбника, 
шдручника), тобто швидюсть отримання нових даних збшынуеться з викорис- 
танням штернет-ресурЫв. Зекономлений час можна використати на
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розв’язування бшыно! kíjibkoctí завдань, що сприятиме формуванню компетен- 
thoctí не тшьки з дисциплши, але й розвитку навичок здшснювати пошук та 
анал1з необхщних ведомостей. Усе це сприяе заохоченню студенпв до навчан- 
ня, тобто педвищуеться у них р1вень мотиваци.

При використанш засоб1в мед1а icHye висока ймов!рнють ведволшання 
студенев вед навчання, особливо при робой з штернет-ресурсами. Сучасш 
комп’ютерш технологи полегшують здшснення не тшьки корисних справ, але й 
реал1защю злих умисл1в, зловживань, злочишв тощо [2, с. 30].

Серед негативних аспекйв можна виокремити в1дхщ книги на другорядш 
ролц що в свою чергу, може мати шкедливий вплив на здоров’я: читати паперо- 
ву книгу краще, шж ïï електронний BapiaHT на комп’ютерц планшет! чи смарт
фон!. Електронш вар!анти книги доцшьно використовувати т!льки у випадках 
необхедност! швидкого та оперативного пошуку в!домостей, наприклад якщо 
студент забув деяку формулу, схему розв’язування тощо.

Значного поширення зараз набула мережа Internet, що мютить pÍ3HÍ кон- 
ф!гураци комушкаци. Пор!вняно з традицшними мас-мед!а (телебачення, газе- 
ти, журнали, радю тощо) гостро постае проблема BiporiflHOCTi отриманих ведо
мостей, тим бшыне, що пов!домлення може генеруватися й деякою системою 
чи програмою. Тому користувачу необх!дно грунтовно анал!зувати отриман! bí- 
домост! через мережу Internet (особливо якщо джерело поведомлення нев!доме 
користувачу). Наприклад, можна дов!ряти в!домостям, розм!щених на офщш- 
них web- сторшках установ (ф!рм-розробник!в програмного забезпечення, уш- 
верситепв, MiHicTepcTB, електронним верс!ям газет, журнал!в тощо), шж noBÍ- 
домленням, наприклад, з форум!в (хоча там також можна отримати необхедш 
bíдомоет!). В!дпов!дно, прийняття р!шення про в!рогедшсть отриманих ведомос
тей значною MÍpoio лягае на користувача.

1нша проблема, пов’язана з мережею Internet е штернет-залежшеть: е лю
ди , як! намагаються втекти вед cboïx проблем у в!ртуальну реальн!сть. Ознака- 
ми !нтернет-залежн!ст! е втрата зв’язюв, роботи i значних витрат часу (як i 
будь-яко'! залежност!).

У продовження ш тернет-заде^ост! можна додати негативний вплив In
ternet на «живе» епшкування, тобто ведбуваеться зам!на живого сп!лкування bí- 
ртуальним. Зокрема, використання вс!ляких соц!альних мереж, чапв, форум!в 
та !нших cnoco6ÍB комушкаци в !нтернет! зам!нюють реальне сп!лкування в 
ж ита, наследком чого може бути зменшення часу епшкування вдома, кшькоси 
«реальних» (не штернет) друз!в.

1нша проблема штернет-простору -  це конфеденцшшеть даних. Особливо 
це стосуеться соц!альних мереж та шших штернет-cepBÍcÍB, зокрема, google- 
cepßiciB, де створюеться один облжовий запис для р!зних cepBiciB. Нав!ть якщо
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не вщкривати в сощальних мережах сво!' персональш даш i не створювати обль 
кового запису (чи нав1ть не рееструватися в них), «он-лайнов!» друз! можуть 
зробити це за вас, згадуючи спшьно проведен! роки в школ!, ушверситет!, мюце 
проживания, xo6i тощо.

1нтернет суттево змшив i традицшш засоби масового шформування 
(3MI): телебачення, газети, радю. Вони характеризуються перюдичшстю (юль
ка годин, кшька дшв, тиждень, мюяць). Використовуючи штернет, оновлення 
вщомостей можна здшснювати неперервно, швидко реагувати на поди. Вщбу- 
ваеться штегращя традицшних мед1а з штернет. Практично Bci традицшш 3MI 
мають свою штернет-сторшки, на яких в реальному чаЫ можна отримати 
останн1 новини, переглянути фшьм тощо. Часто в новинах по телебаченню чи 
радю, можна почути посилання на бщомостц отримаш з сощальних мереж, зок- 
рема facebook, twitter, youtube. Ще одним фактором, що вплинув на традицшш 
3MI е технолопя 3G, використання яко!' надае можливють пщготовлювати 
практично у будь-якому мющ необхщш матер1али за допомогою смартфоршв 
чи iPhone та подавати i'x користувачу, тобто повщомлення створюються та пе- 
редаються швидко. Для користувача тут виникае проблема прийняття рпнення: 
оперативн1сть шформування чи в1ропдшсть повщомлення. Бувае, що миттево 
поширене повщомлення е неправдивим або неповнютю висв1тлюе подпо, тобто 
штегращя 3MI з штернетом породжуе проблему в1ропдност1 вщомостей. 3MI, 
яю цшують свою репутащю, як правило, перев1ряють отримаш повщомлення, i 
тшьки тел я  цього подають користувачу.

Серед тенденцш в мед1а слщ виокремити штегращю з Internet, що сприяе 
можливост! отримання вщомостей в реальному чаЫ, мобшьност1, тобто отри- 
мання повщомлень, мультимедшност! (повщомлення у довшьних форматах). У 
зв’язку з цим традицшш 3MI перебувають на пороз1 глибоко!' кризи, виходу з 
яко!' поки не видно [7, с. 235].

Серед форм мед1аосв1ти дослщники називають як штегращю в традицшш 
навчальш предмета, так й автономш уроки, лекцп, семшари, спецкзфси, факу- 
льтативи, гуртки та мед1аклуби [0; 8].

Типовими методами мед1аосв1ти е словесш (розповщь, лекщя, бесща, д1а- 
лог, обговорення, анал1з, дискус!я тощо); наочш (перегляд аудюв!зуального ма- 
тер1алу), репродуктивш, дослщницьк!, евристичш, проблемш, irpoBi (моделю- 
вання художньо-творчо!' д1яльност1 створювач1в мед1атексту, !мпров!защя та 
iH.). Перел!чеш методи спираються на таю дидактичш принципи, як: соцюкуль- 
турний розвиток особистостц науков1сть, систематичшсть i доступшсть, зв’язок 
Teopi'i з практикою, наочнють, актившсть аудитор!!', перехщ в!д навчання до са- 
моосв!ти, зв’язок навчання з дшсшстю, позитивний емоц!йний фон, урахування 
!ндив!дуальних особливостей учн!в [0; 8].
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Мед1апедагоги розглядають кшька вар1аштв запровадження мед1аосв1ти: 
включения и до навчальних програм у загальноосв1тньому чи вищому навчаль- 
ному закладц дистанцшну освггу за допомогою телебачення, радю, мереж1 1п- 
temet; самостшну/безперервну освггу мед1азасобами та ш. [9].

1нтегращя мед1аосвгги в комп’ютерно-ор1ентоваш дисциплши е доцшь- 
ною, оскшьки створення мед1апродукщ1 та и поширення в (через друковаш ви- 
дання, мережу 1нтернет, телебачення, радю) невщ’емно зв’язана з шформацш- 
но-комушкацшними технолопями (програмне та апаратне забезпечення для 
створення мед1атекст1в р1зних вщцв: статей, фото, вщео, ашмацп, аудю тощо).

Засоби мед1а сприяють пщвищенню р1вня мотивацп студенпв: заняття 
стають щкавшими, р1зномаштними. Тим бшыые, що бшышсть (якщо не вш) 
студенпв значну частину вшьного часу проводять за комп’ютером: в сощаль- 
них мережах, за переглядом фишшв, прослуховуванш музики, пошуком необ- 
хщно! л1тератури для навчання тощо. Використання засоб1в мед1а повинно бути 
педагопчно виваженим { доцшьним. Не можна замшити живе спшкування пе
реглядом вщео, читанням мед1атекст1в тощо. Використання мед1а повинно слу- 
гувати тшьки допом1жним засобом у навчанш студештв. Головну роль у на
вчанш повинен вщ1гравати педагог. Вщ його майстерностц вмшня поеднати 
традицшш технолоп1 навчання з шновацшними залежить формування компе- 
тентност1 майбутнього фах1вця.

Доступшсть студенев до отримання вщомостей з мереж1 Intemet е ефек- 
тивним засобом для використання шформацшних мехашзм1в впливу на шдивь 
дуальну { масову свщомють. 3 наслщюв не дуже сприятливих можна виокреми- 
ти поширення р1зномаштних небезпечних вщомостей для студештв. На це слщ 
звертати увагу: не все що поширюеться в мереж1 Iпternet е корисним, необхщно 
вм1ти анал1зувати отримаш матер1али { вибирати з них корисш вщомостг Кр1м 
того, необхщним е вмшня виьфивати прихований шкщливий вплив будь-яких 
пов1 дом лень. Для цього необхщш знания, свщомють { висока шформацшна ку
льтура. Серед негативних наслщюв впливу мед1а засоб1в в о с в т  -  це поступове 
зменшення часу «живого» спшкування м1ж викладачами та студентами. Незва- 
жаючи на вш негативш аспекта { ризики, пов’язаш з використанням р1зного ро
ду мед1а, зокрема Iпtemet-pecypciв, при правильному тдход1 позитивш момен
та набагато переважають IX.
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«ГЛОБАЛЬНЕ СЕЛО» ЯК 1НТЕГРАТОР 
МЕД1ЙН01 ТА 1НФОРМАЦ1ЙН01ГРАМОТНОСТ1

У статт1 аналЬзуютъся процеси еволюцп поняття «грамоттсть» в1д тра- 
дицшного до сучасного, аргументуетъся необх1дтстъ ттеграцп медшноИ та тфор- 
мацшног освти, що вгдповгдае вимогам посттдустргалъного сусптьства.

«Глобальная деревня» как интегратор медийной и информационной гра
мотности

В статье анализируются процессы эволюции понятия «грамотность» от 
традиционного к современному, аргументируется необходимость интеграции ме-
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