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ЯК 1НТЕРАКТИВНА МЕД1АОСВ1ТНЯ ТЕХНОЛОГ1Я

Розвиток тновацшних nidxodie оргатзацп навчання, ттерактившсть навча- 
лъного процесу ниш вгдбуваетъся з використанням 3aco6ie масовог комуткацй -  Me
dia. Mediaoceimm технологи передбачаютъ включения в систему oceimu pisnux Medi- 
anpodyumie, розробляння нових методичных i технологгчних форм навчання. У стат- 
mi розглядаютъся pi3Hi «жанри» наукових конференцш. Об’еднуе Их парасольковий 
термт «ттерактивна Mediaoceimm mexнoлoгiя».

Интеграция научно-пра^ической конференции в учебно-воспитательный 
процесс как интерактивная медиаобразовательная технология

Развитие инновационных подходов к организации обучения, интерактивность 
образовательного процесса сейчас происходит с использованием средств массовой 
коммуникации -  медиа. Медиаобразовательные технологии предусматривают вклю
чение в систему образования различных медиапродуктов, разработку новых методи
ческих и технологических форм обучения. В статье рассматриваются различные 
«жанры» научных конференций. Объединяет их зонтичный термин «интерактивная 
медиаобразовательная технология».

Integration of the scientific-practical conference on the educational process as an 
interactive media educational technology

The development o f innovative approache to training, interactive learning process at 
present occurs with the use o f the means o f mass communication -  the media. 
Mediaeducation technology involves the inclusion o f different mediaproducts in the 
education system, working out o f new methodological and technological forms for learning. 
This article gioves information about various «genres» o f scientific conferences. They are 
united by the umbrella term «interactive media-educational technology».

Розвиток шновацшних шдход1в оргашзаци навчання, ттерактившсть на- 
вчального процесу ниш вщбуваеться з використанням засоб1в масово! комуш- 
кацн -  мед1а. Часто синошмом до «мед1а» (вщ лат. media -  засоби) виступае по- 
няття «засоби масово!' комушкацн». Основна характеристика «штерактивну» -  
це спещальна форма шзнавально! д1яльностц коли процес шзнання оргашзова-
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но у такий cnoci6, що практично bcî присутш заохочеш до нього, можуть брати 
участь, розушти й рефлектувати з приводу того, що вони знають i думають. Це 
cnociô багатосторонньо! комушкаци в освггньому процесц шд час яко! вщбува- 
еться колективне занурення в обговорювану проблему.

MefliaocBÎTHi технологи передбачають включения в систему ocbîth р1зних 
мед1апродукйв, розробляння нових методичних i технолопчних форм навчан- 
ня. I тут доречно звернутися до вщносно нового поняття «меflianpoдукт». Укра- 
шська дослщниця Катерина Нагорна пропонуе таке його визначення: мед1апро- 
дукт -  це результат навчально! або практично! мед1ад1яльност1 людини, що мае 
на мет1 донести певну шформащю до цшьово! аудитори, вщр1зняеться наявшс- 
тю ще!, едшстю форми та змюту, цнпсшстю, завершешстю, мае яскраве емо- 
цшне начало, тобто це -  продукт практично!' д1яльност1 (опрацювання досвщу i 
спостережень) Î3 використанням мед1а, зрозумший для подальшого викорис- 
тання, единий для посилання на нього [3, с. 226].

Задум будь-якого продукту, ще! втшюеться у певнш формц у певному 
жанри Жанр (вщ фр. genre -  «манера, р1зновид») -  це змютовно-формальна ед- 
н1сть, це певним чином окреслений 3mîct, що «вщшукав» найбшын зручну фо
рму для свого втшення, зазначае 1.Л. Михайлин. Споживач шформацп, продук
ту звикае бачити дшсшсть «очима жанру» -  це обумовлюе його очшування у 
зв'язку з певними способами ïï вираження. Жанри в журналютськш, лггератур- 
нш, мистецькш, науковш творчост1 юнують об'ективно, незалежно вщ бажань 
практиюв i думок теоретиюв. Зазвичай -  це «велию групи текстов, яю надшеш 
спшьними ознаками, а жанролопя -  це наука про типолопю текстов» [2]. Завдя- 
ки cboïm усталеним ознакам, жанри вщграють caMi по co6i важливу комушка- 
тивну роль при спшкуванш. I ми можемо назвати нимало форм наукового спш- 
кування, KOTpi можна було б об’еднати поняттям «жанр». Отже, наукове спш- 
кування у жанр1 «наукова конференщя» («науковий форум», «симпоз1ум» 
i т. ш.), на нашу думку, можна розглядати як мед1аосвггню технолопю, мета 
яко!' -  не тольки обмш досягненнями, набутим досвщом, оьфеслення шлях1в по
дальшого розвитку проблеми, що обговорювалася, а й пщвищення професшно! 
компетентност1 фах1вщв (у pa3i, коли йдеться про студентсью конференци -  
майбутшх фах1вщв). Як «мед1апродукт» (за аналопею до усних наукових жур- 
нал1в) сучасне наукове з1брання мае розмаггтя р1зних форм (що, до peni, також 
св1дчить на користь понять «жанр», «рубрика»). Ми вже шюстрували сказане 
вище кшькома конкретними прикладами з проведених наукових з1брань [7-10]. 
До звичних пленарних i секцшних засщань ниш додалися pi3Hi форми («рубри
ки», «жанри») участо, таю як: -  ключова доповщь; -  постери; -  представления 
передового педагопчного досвщу; -  семшари; -  панельш дискуси; -  формата 
«PechaKucha»; -  майстер-вдаси запрошених педагопв-пржтиюв; -  треншги; -
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презентащ!' видань; -  форум доктораклв та ш. Кожей формат мае pi3Hi вимоги 
та обмеження за обсягом, розподшом часу та змктом. Цей досвщ оргашзацй' 
европейських форум1в, розмаггтя форм для спшкування i навернув нас на дум
ку, що на naci вести мову про конференщю як про штерактивну мед1аосвтпо 
технолопю.

Свропейський форум з мед1аграмотносп проходив у травш 2014 року в 
Штаб-квартир1 ЮНЕСКО в Парижь Передбачалося, що зах1д збере представни- 
к1в уряд1в, кер1вниюв мас-мед1а, експерт1в, викладач1в, прац1вник1в засоб1в ма- 
coboi шформацп, мед1агалуз1, науковц1в, фощцв i3 метою розповсюдження ме- 
дшно1 та шформацшно!' грамотност1 в Сврош, що обговорення пол1тики мед1а- 
шформацшно1 грамотност1 (MIL) на европейському р1вш сприятиме в цьому 
напрямков1 сшвпращ та 1н1ц1атив1 на нац1ональних та европейському р1внях [4]. 
Серед учасниюв були експерти MIL, педагоги, представники засоб1в масово! 
шформацп, промисловост1, фощцв, аудю-в1зуально1 влади, мед1аорган1зац1й, 
орган1зац1й громадянського суспшьства, 1нформац1йн1 та технолопчш фах1вщ, 
а очшьники пол1тичних i регулювальних орган1в. Форум проходив у режим! 
пленарних та секц1йних cecifi у вигляд1 дебапв серед представниюв р1зних 
установ, експерт1в, фах1вц1в галуз1, навчальних заклад1в та засоб1в масово! ш- 
формацп, а також серед пол1тичних i регулювальних орган1в. Пленарн1 засщан- 
ня на Форум1 в1в модератор, який надавав слово 5-7 основним допов1дачам, ко- 
Tpi викладали свое бачення проблеми, винесено'1 в назву засщання. В обгово- 
ренн1 позицш допов1дач1в через вшьний м1крофон могли взяти участь yci ба- 
жаючг На дев'яти секц1йних зас1даннях-секц1ях, що нагадували звичн1 нам 
«кругл1 столи», обговорювалися актуальн1 проблеми, наперед оголошеш орг- 
ком1тетом Форуму за запропонованими заздалепдь питаниями для обговорення 
[7]. Учасники першого европейського Форуму з мед1а-та 1нформац1йно1 грамо- 
тност1 (MIL) прийняли Паризьку декларац1ю з MIL в цифрову епоху [11]. Де- 
кларац1я пщтверджуе важлив1сть MIL i закликае до нових акценйв у мед1а- 
1нформац1йн1й грамотност1 в сьогодшшньому цифровому середовищ1, а також 
до сшвпращ м1ж ключовими суб'ектами i трупами р1зних зац1кавлених стор1н 
для просування MIL для Bcix. При п обговоренн1 визнавалось, що MIL- 
компетенцй' та технолопчн1 компетенци доповнюють одне одного. У той же час 
мае значения, яка технолопя доступшша для громадян. I навггь бшьш важливо 
зосередитися на тому, що громадяни хочуть робити з шформащею або як вони 
реагують на не!', на засоби масово! 1нформацп i технологи, як це впливае на ба- 
жання громадян брати участь у самореал1защ1, культурному обмш1 i в ix праг- 
ненн1 бути етичними. Здатн1сть усшшно використовувати 1нформац1ю i засоби 
масово! 1нформац1‘1 в р1зних контекстах вимагае певних МЮ-компетенц1й.
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Проблеми шформацшно!' грамотност! перебували в центр! штттих науко- 
вих з1брань. Так, Перша Свропейська конференщя з шформацшно! грамотное^ 
(ECIL) вщбувалася 22-25 жовтга 2013 р. у С т^бул! (Туреччина), Друга -  20
23 жовтня 2014 року в Дубровнику (Хорватах), Третя -  19-22 жовтня 2015 року 
в Талл1нн1 (Естошя). ECIL -  це м1жнародна конференщя, до складу оргашза- 
ц1йного та програмного комггетав яко! входять понад сто вщомих експертав i3 
понад ш1стдесяти кра'ш св1ту. Вона передбачае р1зш форми («жанри», «рубри
ки») участа, так1 як: ключова доповщь; постери; представления передового пе- 
дагопчного досвщу; сем1нари; панельн1 дискусп; формата «PechaKucha»; майс- 
тер -^аси  запрошених педагопв-практиюв; трен1нги; презентацй' видань; форум 
докторантав та iH. Кожен формат мае pi3Hi вимоги та обмеження за обсягом, ро- 
зпод1лом часу та змютом. Це розма'ггтя форм для спшкування i навернуло нас 
на думку, що на naci вести мову про конференщю не тальки як про мед1апро- 
дукт, завдяки якому в1дбуваеться профес1йне спшкування, а й як про штеракти- 
вну мед1аосв1тню технолопю... Конференци, до орган1зацй' яких залучались 
професшш ф1рми, були дуже добре шдготовлеш. Bei допов1дач1, заявлен! в 
программ представляли cboi допов1д1-презентацн. Приваблювало розмаУття нау- 
кових дшетв. Надзвичайно ц1кавим е формат «PechaKucha» (презентацш 20 
слайд1в по 20 секунд кожен, т ел я  п’яти презентац1й -  запитання, вщповщ! й 
обговорення), майстер-класи, з ^гасикам и» (зокрема -  з автором по-
няття «шформацшна грамотн1сть» Paul G. Zurkowski), постери (деяю з них у 
зменшеному формат! можна було взята з собою), po3irpain у лотерею нових i 
актуальних книжок з шформацшно!' грамотности презентац!я видавництв тощо. 
Та найкраще -  можлив!сть сп!лкування з колегами, обм!н доевщом.

Конференцй' з мед!аграмотносл передбачають pi3Hi типи («жанри») учас
ть Кожен i3 них мав pi3Hi вимоги та обмеження за обсягом, розподшом часу та 
змютом. Назвемо бодай к!лька з них, щоб переконатися у «р!зножанровостЬ> 
конференцй'. Допов!д! у режим! пленарного засщання -  це, ^^^^^^н о , науково- 
дослщн! робота або поглиблений огляд лггератури. Постери в основному скла- 
далися з представления результат!в, одержаних в ход! робота або представляли 
св!ж! !нновац!йн! розробки; !'х можна обговорювати разом з авторами шд час 
презентацй'. PechaKucha включае в себе, в основному, зв!ти про хвд робота, cßi- 
ж! напрацювання з !нновац!й та передового досв!ду. Це короткий виступ, дуже 
концентрований, в!зуально привабливий з пред’явленням слайд-шоу. Кранц 
практики (допов!дь-презентац!я): спец!альн! cecii з практичного досв!ду opraHi- 
зоваш з там, щоб дослщники могли подшитися сво1ми набутками. Сем!нари -  
включали активну участь i обговорення з акцентом на учасниюв, яю спроможн! 
розвинути навички або практичш !де1 для майбутньо!' реал!зацй' у влаенш прак- 
тиц!. Дискусп з окремих тем конференцй' проходили й у формат! панель Спець
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алыл сесш складалися з деюлькох доповщей з конкретних тем-напрям1в. Док- 
торський форум: коротю виступи або критичний огляд лггератури з теми досль 
дження чи науково-дослщно1 проблемы, методолоп!' дослщження 1 роботи, ви- 
конано1 а с тр  антами. Забезпечуе можливють отримати цшний зворотний зв'я- 
зок вщ колет [ предметных експерюв. Вщб1р доповщей базувався на 500 словах 
заздалепдь над1слано1 анотацп. Корпоративш в1трини та выставки на конфере- 
нцп призначалися для компанш, щоб представити останш поди, додатки, про
дукты та послуги [9].

I тепер -  приклады з Укра1ни.
Тут уже юлька роюв поспшь у рамках М1жнародно1 науково-практично1 

конференцп «Вища освтга Украши у контекст! штеграцп до европейського 
освтгнього простору» вщбуваеться треншг-марафон «Навчання-Яюсть- 
Мошторинг». На нашу думку, цей захщ також можна розглядати як мед1апро- 
дукт (хоча й не про мед1а йдеться), осюльки це -  зашб спшкування в процеш 
навчально-практично1 д1яльност1 тих, хто навчае, { тих, хто навчаеться. Вш мае 
на мей «донести певну шформацпо до цшьово! аудиторы, в1др1зняеться наявш- 
стю ще*1, еднютю форми та змюту, цЫсшстю, завершешстто, мае яскраве емо- 
цшне начало, тобто це -  продукт практично'1 д1яльностЬ> (К.Нагорна). В анонс1 
до заходу зазначаеться, що треншг-марафон -  це демонстрац1я роботи практич
ных психолопв, б1знес-тренер1в, коучер1в, громадських тренер1в та фах1вщв з 
освтгнього треншгу, а також демонстращя нов1тшх напрям1в, шдход1в та мето- 
д1в треншгово1 роботи, можливють набути новий досвщ, вщнайти колет та од- 
нодумщв, вщкрити нов1 перспективы власного професшного зростання, тобто 
оргашзатори зор1ентоваш на штерактивш технолоп'1 й виокремлюють таю тре- 
ншги: -  освтпн треншги (коучинг, активш методы навчання, мошторинг якостц 
мошторинг ефективносю впливу, о св тп й  менеджмент, управлшня закладами 
освтга, ефективна освггня пол1тика, европейський о св тп й  стандарт, професшш 
треншги та ш.); -  б1знес-треншги (технологи продаж1в, ефективний РЯ, психо- 
лопя рекламы, мистецтво презентацп, внутршня та зовнппня комушкац1я, ефе
ктивний ¡мщж, бенчмарюнг, технолопзащя продукту, оргашзацшш конфлжти, 
стрес-менеджмент та ш.); -  громадсью треншги (розробка стратепчних плашв, 
розробка проекйв, проектный менеджмент, ефективна комушкащя, м1жсекто- 
ральна взаемод!я, треншги лщерства, корпорацшне лщерство, гендерна взаемо- 
д1я, та ш.); -  психолопчш треншги (особистюне зростання, гештальт-терап1я, 
когнтгивно-б1хевюрадьна терап1я, арт-терап1я, процесуальна терашя, позитивна 
психолопя, системно-феноменолопчний шдхщ Берта Хеллшгера, психодрама, 
символдрама, 1гро-терап1я, Ымейна психотератя та ш.). (Принагщно зазначимо, 
що вщсутшсть питомо укра’шських назв у р1зновидах проведения заходу свщ-
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чить про те, що украшщ поки що переважно запозичують св1товий досвщ, а не 
пропонують власш форми тренерських технологш).

От приклад ¡з украшсько! глибинки. Третш рш поспшь М1жнародна нау- 
ково-методична конференция «Концептуальш проблеми модершзацп сучасно! 
системы осв1ти на засадах формування духовно-патрютичних цшностей студе- 
нтсько! молодБ> проходила у Барському гуманггарно-педагопчному коледж! 
!меш М. Грушевського на Вшниччшп. Цей вищий навчальний заклад комуна- 
льно! форми власност! готуе кадри для здшснення практично!' роботи у галузях 
освгги, мистецтва, журналютики та права за професшним спрямуванням спещ- 
альностей квал!ф!кацшних р!вшв «молодший спещалют» { «бакалавр». Конфе
ренция в Бар1 «вмонтована» у навчальний процес, стимулюе мотиващю навчан- 
ня -  адже науковий форум штегруеться у навчальний процес, перешлтаеться з 
позанавчальними формами навчання I виховання, е своерщним зв1том про на- 
буте у навчальному рощ [10].

Перший день конференцГ! -  це майстер-^аси гостей -  вщомих науковц1в, 
доктор1в наук, професор1в при безпосередньому сп1лкуванн1 з1 студентами, тво- 
рч1 зустр1ч1 з фах1вцями, в1дкрита виховна година на актуальну тему сьогоден- 
ня. Цьогор1ч за окремою комплексною програмою пройшло засщання молод1ж- 
ного наукового об’еднання «Пошук» на тему «Проблема нащонально- 
патрютичного становления особистост1 в контекст! сьогодення: погляд сучасно! 
молод1» (за участю прибулих доктор1в педагопчних наук, професор1в Л.В. Ба- 
рановсько!, О.М. Барна, О. М. Семеног, Г.В. Онкович, В.В. Ягупова та народ
ных музичних та п1сенних колектив1в коледжу). Передбачалося святкове бого- 
служ1ння на прославления украшського народу, його геро!в, учасниюв конфе- 
ренцп, провщних науковщв Укра1ни у галуз1 осв1ти, прогулянка мютом... Над- 
звичайним усп1хом користувалася демонстрац1я квал1ф1кац1йних роб1т студен- 
т1в -  цьогор!чних випускниюв спещальност! «Образотворче мистецтво» -  у фо
рм! дефше (за в1зерунками украшських народных танцювальних мотив1в) д1во- 
чих сорочок, вишитих за старовинними схщно-подшьськими мотивами.

Наступного дня тривав перегляд выставок та експозицш, шдготовлених 
господарями. В режим! он-лайн доходили: презентащя навчально-методичних 
пос!бник!в член!в Академи м!жнародного ствробггництва з креативно! педаго- 
пки (АМСКП) та викладач!в Барського гуман!тарно-педагог!чного коледжу; 
виставкова доб!рка матер!ал!в районно! б!блютеки «Под!льський Бар: минуле ! 
сучасне»; верн!саж творчих портрете краезнавця, фотохудожника, почесного 
громадянина м!ста, Заслуженого фшателкта Украши С. Меснянюна; експозиц!я 
художшх вишивок майстрин! Л.В. Захарчук; выставка квал!ф!кац!йних роб!т 
студент!в-випускник!в спец!альност! «Образотворче мистецтво». У перервах 
п!д час брейк-кави демонструвалися в!деоролики про д!яльшсть АкадемГ! м!ж-
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народного ствробш ш цтва з креативно! педагопки та Барського гумаштарно- 
педагопчного коледжу !меш М. Грушевського.

Дал! -  традицшш форми проведения пленарного засщання науково- 
методично! конференц!!: урочисте вщкриття, привггання учасниюв та гостей; -  
тдписання угоди про науково-методичну ствпрацю  коледжу з кафедрою укра- 
!нсько! мови та л1тератури Сумського державного педагопчного ушверситету 
!меш А.С. Макаренка; виступи-презентаци доповщач1в пленарного засщання. 
Основш напрями проблем, що виносились на обговорення пвд час секцшних за- 
сщань, розглядалися за заздалепдь визначеними напрямами. Вщтак у Бар1 ус- 
ппттно апробувалися нов!тш форми проведения наукових з1брань, котр1 були ш- 
тегроваш у навчальний процес. Колективне занурення студенев у майбутн1й 
фах, спшкування науковц1в [з науковцями -  все, що робилося впродовж трьох 
дн1в, ясьфаво св1дчило про те, що поняття «наукова конференц1я як штерактив- 
на мед1аосв1тня технолопя» устш но розвиваеться не т1льки за кордоном, а й в  
украшському науковому простор!. Це -  не стрибок у минуле Свропи, а вив!ре- 
ний крок у майбутне Украши...

Отже, наше припущення, що сучасн! науков! з!брання доцшьно розгляда- 
ти як мед!аосв!тш технологи, справдилося. Орган!затори нов!тн!х форум!в, 
конференц!й тяжшть до ур!зноман!тнення форм !х проведения. I творц! нових 
наукових «мед!апродукт!в», котр! проходитимуть у р!зних «жанрах» науково! 
творчост!, безперечно, вщнаходитимуть нов! й нов! форми !х орган!заци, розро- 
блятимуть нов! технологи (спод!ваемося, з ц!кавими украшськими назвами).

I повернемося до форуму, який схвалив Паризьку Декларац!ю з мед!а- та 
!нформац!йно! грамотност! в цифрову еру (Париж, 2014). В нш, зокрема, зазна- 
чаеться, що значения мед!а- та !нформац!йно! грамотност! в тому, що вона мае 
справу з величезним розмшттям засоб!в масово! комун!каци [11]. Саме вони 
мають особливий потенц!ал: викликають щкавють, сприяють взаеморозум!нню, 
розвивають критичне мислення свое! аудитори, зокрема молод!жно!; поважа- 
ють свободу висловлювання думок, захищають недоторканшсть приватного 
життя, заохочують до м!жкультурного ! м!жрел!пйного д!алогу, представляють 
штереси ж!нок збалансованим ! нестереотипним способом, сприяють швестищ- 
ям для творчост! й шновацш, виявляють таланти та сприяють !хньому розвитку. 
Огляд м!жнародних форум!в, у центр! яких перебували проблеми мед!а- та ш- 
формац!йно! грамотност!, засв!дчують, як стр!мко розвиваються ц! нов! явища 
гуманитарного знания. А сам! науков! з!брання, проведен! в р!зних кра!нах, у рь 
зних видах ! формах стали чудовою шюстрац!ею того, що це -  спошб багатос- 
торонньо! комун!каци в науково-осв!тньому процес!. Тож на час! сприймати й 
розвивати наукову конференщю як !нтерактивну мед!аосв!тню технолопю.
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