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УКРАШСЬКИЙ ДОСВ1Д МЕД1АОСВ1ТИ 
В ШК1ЛЫЮМУ СЕРЕДОВИЩ1

Мета дослгдження -  розглянути потенцгал медтних ресурЫв у  початковт 
ланщ середнъог школы. Для реалгзацп мети використовувалисъ тат методы: аналЬ, 
синтез, тдукщя, дедукцш, абстрагування, конкретизащя, класифшацш, системати
зация; логшо-гсторичний метод; прогностичт методы, методы експертних оцгнок. 
Результаты досл1дження свгдчатъ, що в Украш розпочато процес потужного вико- 
ристання медгаосвшнгх технологи для активЬзаци тзнавалъног дiялънocmi дшей у  
молодшш школы активно розробляються комплексы мультимедийного продукту для 
щег аудиторы, новтш електронт навчалът посгбники, ттерактивш мулътимедтт 
програми, ггри тощо. У висновках узагальнено можливост/ мед1аосвгти для навчання 
дтей молодшого шкшьного вшу. Значения цгег статтг полягае в тому, що в вперше 
науково осмыслено стан розробки та використання медгаосвгттх технологш для мо- 
лодших школяр1в.

Украинский опыт медиаобразования в школьной среде
Цель исследования -  рассмотреть потенциал медийных ресурсов в начальном 

звене средней школы. Для реализации цели использовались следующие методы: ана
лиз, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, классификация, 
систематизация; логико-исторический метод; прогностические методы, методы 
экспертных оценок. Результаты исследования свидетельствуют, что в Украине 
начат процесс активного использования медиаобразовательных технологий для ак
тивизации познавательной деятельности детей в младшей школе: активно разраба
тываются комплексы мультимедийного продукта для этой аудитории, новейшие 
электронные учебные пособия, интерактивные мультимедийные программы, игры и 
т.п. В заключении обобщены возможности медиаобразования для обучения детей 
младшего школьного возраста. Значение этой статьи заключается в том, что впер
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вые научно осмыслено состояние разработки и использования медиаобразователъ- 
ных технологий для младших школьников.

Ukrainian media education experience in a school environment
Main objective o f the study to consider the potential o f media resources used in the 

classroom in elementary unit o f high school. To realize the goal were used the following 
methods: theoretical and comparative analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, 
specification, classification, ordering; logical-historical method; prognostic methods, meth
ods o f expert estimates. Results o f the study show that Ukraine started the process o f Media 
using powerful technology to enhance learning o f children in primary school, actively de
velop complex multimedia product for this audience, the latest electronic textbooks, interac
tive multimedia applications and more. Specifically analyzed these developments as «Find
ing Treasure», «Ukrainian language», «Kyiv», «I and Ukraine», «Fine art», «Note be 
note», «Listen UP», «Music Box», «Musical diploma», «Organ grinder», «Charming musi
cal step», «In a country o f interesting sounds» etc. Investigated the involvement o f primary 
school teacher adaptations offamous literary works in animated films, feature films, video 
with living nature, illustrations, text and maps, drawings, photographs, posters and presen
tations. The findings are summarized media education opportunities for education o f chil
dren ofprimary school age, its outlet to the level o f children's media culture audience. The 
value o f this article is that the first scientifically meaningful state o f development and use o f 
media technology for younger students.

Сучасна дитина, живучи в стр1мкому шформацшному потощ, звертае 
увагу насамперед на емоцшшсть, експресившсть, зовшшню привабливкть, ча
сто не усвщомлюючи суй мед1апродукци. Тому надзвичайно важливим, те щоб 
вона була мед1аграмотною та мед1акомпетентною.

Деяю дослщники вважають, що вперше навчальну програму з мед1аосвгги 
було розроблено М.МакЛюеном у 1959 рощ. Власне поняття «мед1аосвгга» бу- 
ло вжито на зайданш ЮНЕСКО i М1жнародно1 ради з юно, телебачення та ау- 
дюв1зуально1 шформаци в 1973 рощ. У низщ докуменйв ЮНЕСКО було визна- 
чено сутшсть термшу «мед1аосвгга», й стратепчш напрямки та завдання. Отже, 
мед1аосвйа -  теоретичне осмислення та практичне використання можливостей 
сучасних масмед1а у педагопчнш практищ, критичне осмислення й штерпрета- 
щя масмедшного продукту [1, с. 273-274].

Важливють впровадження мед1аосв1тнього вектору п1дкреслюе прийняття 
Свропейським парламентом резолюцп з питань мед1аграмотносй у с в т  цифро- 
вих технолопй у 2008 роц1. У нш зазначено, що мед1аосв1та повинна бути 
обов’язковим загальнодоступним компонентом навчання i вимагае в1дпов1дно1 
квал1ф1кацЙ навчально-педагопчних кадр1в [2].

Проблема мед1аосвйи та мед1акультири в Украш1 нараз1 е гостроактуаль- 
ною, особливо це стосуеться дитячо!' та молод1жно1 аудитори. У свйовш та в1т- 
чизнян1й наущ вчен1 сходяться переважно на думщ, що мед1аосв1тн1 технологЙ 
мають позитивний вплив на дитину, яка йльки-но освоюе св1т: зростае iHTepec i
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мотиващя до навчання, його ефектившсть, воно стае б1льш емощйним, образ
ным та наочним, допомагае розвивати складш мисленнев1 операнд та морально- 
етичш ор1ентири, формувати комплексный дисциплшарний т д и д , уплнвае на 
всеб1чний розвиток дитини тощо (Ю. Бабаева, I. Васильев, О. Войскунський, 
Т. Корнилова, В. Моляко, Н. Пов’якель, Р. Радева, С. Смирнова, О. Тихомиров, 
С. Шапюн, Н.Шумакова та ш.).

Однак, у працях в1тчизняних ¿ заруб1жних учених висв1тлено проблемы 
зображення насилля на телеекраш, машпулящйних технолопй у прес1, надм1р- 
ного захоплення комп’ютерними ¿грами як популярного сегменту нових циф
ровых мед1а, (I. Бурмистрова, М. Гр1ффггса, X. <Шшера, О. Шмельова), негатив
ного впливу на психшу дитини (О. Прченко, I. Лещук) тощо.

Так, одш з останшх дослщниюв проблемы комп’ютерних ¿гор Г.Грезейон 
та К. Керделлан, в книз1 «Д1ти процесора», зазначають, що експанс1я мультиме- 
д1йного простору загалом, та комп’ютерних ¿гор зокрема, мае не абиякий нега
тивный вплив на штелектуальний та емощйний розвиток дитини: унаслщок 
надм1рного захоплення комп’ютерною грою настае зб1дшння м1жособистюних 
контакив, зникае потреба у спшкуванш з однол1тками, а разом ¿з цим I зника- 
ють навички спшкування [3].

Мета стати: проанал1зувати мед1йш ресурси, що використовуються в на- 
вчальному процес1 у початковш ланщ середньо!' школи, у контекст! практично
го використання можливостей сучасних мас-мед1а у педагопчшй практищ.

Завдання:
• з’ясувати як впроваджуеться мццаосв1тнш напрям в загальноосв1тшй 

школ1;
• дослщити, хто е розробниками мультимедшного продукту для наймо- 

лодших;
• розглянути м1сце як традищйних книжкових, так 1 нов1тшх електрон- 

них навчальних пос1бниюв, ¿нтерактивних мультимед1йних програм;
• проанал1зувати вплив комушкащйного каналу на контент, структуру- 

вання, мету, експресивш засоби мед1апродукцп;
• вивчити жанрову р1зномаштшсть, можливостями налаштування ¿нте- 

рфейсу, в!зуальний [ звуковий ряд, штерактивш властивост1 комп’ютерних ди
дактичных ¿гор та тренажер!в;

• узагальнити мoжливocтi мeд¿aocвiти для навчання д1тей молодшого 
шкiльнoгo в¿кy, уплив на р!вень мeдiaкyльтypи дитячо'1 ауд ш ч^ 1.

Мультимед1йне навчання робить п¿знaння набагато ц¿кaв¿нIим для yчн¿в 
початкових клac¿в [5, с. 79]. Meд¿aкoмпeтeнтнicть ¿ мед1аграмотшсть заклада- 
еться, у межах шюльного навчання, у кypc¿ ¿нформатики. Саме в¿н вносить
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«значний внесок у формування шформацшного компоненту загально навчаль- 
них умшь 1 навичою> [6, с. 156].

Оскшьки навчальна, п1знавальна активн1сть д1тей, у пер1од початково! 
школи, т1сно пов'язана з 1гровою д1яльн1стю, то превалюе використання ком- 
п'ютерних розвиваючих 1гор. В1зуально приваблива та проста у використанш 
розвиваюча мультимед1йна програма для 1 ^  клаав кафедри шформацшно- 
комп'ютерних технолопй Кримського шженерно-педагопчного ушверситету 
«Св1т 1нформатики». Наприклад, у вигляд1 три з персонажами ввдомо! казки про 
Вшш-Пуха. Кожне завдання для користувача зображуеться репл1ками одного з 
персонаж1в. Найпрост1ше з них дозволяе потренуватися школяру в управл1нн1 
покажчиком минп. Для цього йому потр1бно клацаниям л1вою клав1шею миш1 
«зловити» метелика, якш починае л1тати всередиш в1кна програми, як тшьки до 
нього буде шдведений покажчик [6, с. 159].

1з дисципл1ною «Сходинки до 1нформатики» у навчальному процес1 т1сно 
пов'язаний курс «Математики». Так, упроваджено гру «Математичний космод
ром», що допомагае оволодгги навичками швидкого усного рахунку. Для ви- 
вчення табличних та позатабличних випадк1в множення 1 дшення у межах сотш 
створено електронний навчальний пос1бник «У пошуках скарб1в». У пор1внян1 з 
друкованими аналогами тут е штерактивш електронш таблиц! та плакати з нао- 
чним моделюванням математичних об’еклв. Гра-тренажер «Таблица множення 
! дшення», дидактичш комп’ютерн! ¿гри «Математичн! розмальовки», «Мате- 
матичне лото», «Математичне домшо», «Порахуй та розмалюй», «Математичн! 
ребуси», «Математичний мшьйон», «Морський б!й», «Тренажер», «Бшосшж- 
ка», «Математичний футбол», «Математичн! лаб!ринти», «Ц!кав! завдання», 
«Геометричний конструктор» !з улюбленими героями з мультишйкацшних ф!- 
льм!в «Пригоди в Простоквашино», «Ют у чоботях», «101 долматинець» у не- 
нав’язливш форм! дозволяють заьф!пити складн! ум!ння та навички [7, с. 16
20]. Зокрема, гра «Математичн! розмальовки» дае можлившть у 3 клас! повто- 
рити випадки додавання ! в!дн!мання у межах сотш. Для цього необхщно обра
ти вщповщну частину,! розв'язати записане завдання, п!дв!вши курсор до фар- 
би з ввдповщцю, натиснувши на н!й, а пот!м п!двести к)фсор знову на обрану 
деталь. Вона набуде ввдповвдного кольору. У такий спос!б потр!бно працювати, 
поки не буде зафарбовано зображення повшстю [8, с. 27].

Комп’ютерн! !гри сприяють формуванню навичок сприйняття простору, 
ум!нню ор!ентуватися на мюцевостц оц!нювати розм!ри об’ект!в та ввдстань 
м!ж ними. Це стае в нагод! пщ час вивчення природознавства, згодом географ!'!, 
!стор!!. В Украли для молодших школяр!в 1нститутом передових технолопй ро- 
зроблено дек!лька проекпв: електронн! географ!чн! атласи «Ки!в», «Я ! Укра!'- 
на». Останн!й мютить !люстративний, текстовий та картограф!чний матер!ал,
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малюнки, фотограф^, вщеосюжети, що дають можливкть вивчення живо!' при
роды, закладання основ знань Í3 економ1чно1 географй' (карта «Господарство 
Укра'ши») чи астрономЙ (карты «Зоряне небо IIíbhíhhoi твкулЬ>, «Сонячна сис
тема») тощо [9, с. 23].

На сучасному eTani розвитку науки е досввд проведения уроюв суспшьст- 
вознавчих та природознавчих дисцишпн Í3 залученням можливостей штеракти- 
вних технологш -  комп’ютерних програм «Юнмат» «Погода» [10, с. 96-100].

Ц1кавими е комп’ютерн1 irpn з дисципл1н гуманггарного циклу: гра-ребус 
«Слово в лаб1ринтЬ> з «Штературного читання», лопчна гра «Незвичний поТзд» 
(тема «Фонетика»), гра-квест «Куди податися вояку?» (тема «Синошми та ан- 
tohímh») -  з «Укра‘шсько1 мови». 1снуе й спещально розроблена програма 
«Укра1нська мова» для початкових клас1в, де в irpOBm форм1 е можлив1сть про- 
слухати правила, додаткову 1нформац1ю, виконати р1зномаштш завдання тести 
в1д Бшочки-Сопшочки та Вовчика-братика.

Пщ час вивчення шоземно!' мови е можлив1сть працювати одразу в дею- 
лькох програмах, таких як: «Англшська для ycix» Í3 cepii' навчальних 
комп’ютерних програм «Гуру Софт». «Leam to Speak English. The Complete 
Interactive Course»; «Magic Land». Роботлащця («Чар1вна кра\'на»); «Professor 
Higgins» («Професор XirriHC»); «Давайте спшкуватись на англшськш mobí»; на- 
вчально-шзнавмьна енциклопед1я «Encarta for Kids»; навчальна комп’ютерна 
програма «Triple Play Plus In English»; «TOEFL Test» (зб1рник тест1в); зб1рник 
оповщань «Love English», i т. д. [11, с. 164.].

Як для молодшо1, так i для старшо1 школи, шдходять irpn, CTBopeHi в про- 
rpaMi «Flash» Í3 використанням «ActionScript 2.0». Навчальна гра «Trolley Dash» 
(«BÍ30K») спрямована на закршлення лексичного матер1алу. Спочатку на екран 
виводиться список продукив, який необхщно придбати, noTÍM покупець- 
гравець чуе назву одного предмету 3Í списку, необхщно знайти його на прилав
ку i вибрати курсором, якщо предмет обраний правильно, то нараховуються оч
ки i предмет виявляеться у гравця в котику, якщо гравець вибрав неправиль- 
ний предмет, то е ще дв1 спроби. Учш чують i сприймають шформащю про 
продукта на слух, що дуже корисно для розвитку у них практичних навичок i 
умшь аудновання [12, с. 120-121].

На уроках «Штературного читання» можлив1 таю TBopni завдання, як ана- 
л1з 3MÍcTy мед1атексту -  екрашзацп вщомого литературного твору в мультипль 
кацшних фiльмax, художшх CTpinKax («Рукавичка», «Лис Микита» та íh.). Це 
несе в co6i неабиякий творчий потенщал та формуе культуру споживання медь 
апродукпв, а вщтак -  робить невразливим маленького глядача до низькопроб- 
Hoi' мед1апродукцн, яко! сьогодш чимало. Так, народна казка «Колобок» юнуе у 
вигляд1 iлюcтpoвaнoгo книжкового видання, ауд1окниги, лялькових мультфшь-
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mîb (1956 р., 1969 р., 1983 р.), намальованих мультфшьм1в (1988 р., 2003 р.), ко- 
мшлв, ляльок, комп’ютерних irop. Авторы деяких комп’ютерних irop основну 
фабулу агресивно 1нтерпретували та деконструювали: в аркад1 «Колобок проти 
сишх колобюв» жовтий Колобок повинен зЧсти все, що йому трапляеться на 
шляху, особливо каву, т е л я  яко!' вщ набираеться шалено! енергшностц не пот- 
рапити в пашу сишм Колобкам; у rpi «Лисиця та колобок» адресат отримуе та
ке звернення: «Колобок дуже втомився, вш хоче покшчити з собою, вщдавшись 
на общ Лисищ! Допоможи залишити йому цей гр1шний св1т!»; у «Колобков1-2» 
продубльовано сшьський есктер’ер та звучить мелод1я каламбурно! телепрог- 
рами «Деревня Дураков», що часто супроводжуеться глузуванням [13, с. 74
76].

Пщ час вивчення «Образотворчого мистецтва» д1ти малюють композицп 
i3 яскравими кольорами за допомогою комп’ютера за допомогою граф1чного 
редактора Paint (е ол1вець, пензлик, гумка, можливють змшювати товщину ni- 
тер, заливка кольором тощо). Оьфемо розроблено програму «Образотворче ми- 
стецтво», в якш подано навчальний матер1ал Î3 аудюсупроводом про властивос- 
Ti кольор1в, репродукцп картин I. Айвазовського, I. Крамського, А. Кушджц
I. Лев1тана, В. Перова, В. Поленова, I. Репша, К. Бшокур [5, с. 81].

У початковш школ1 активно використовуються шформацшно- 
комп’ютерш технологи на уроках музики -  програми «Note be note», «Listen 
UP», «Музична шкатулка», «Нотна грамота», «Шарманщик». Yci вони допома- 
гають вивчити основы музично! грамоти, розвинути i вдосконалити музичш 
зд1бностц розширити слухацький доевщ. Для формування ладоштонацшного 
мислення створено програму «HapiBHa музична сходинка» (Н. Беляева, 
Н. Коваль), комплексный мультимедшний пщручник з теорп музики та сольфе- 

42].
Розроблено комп’ютерш програми для молодших школяр1в i3 психоф1зи- 

чними вадами розвитку: програма «В крапп щкавих звуюв» (Л.Коваль) скеро- 
вана на розвиток мовлення школяр1в i3 ДЦП, електронний навчально- 
методичний поЫбник «У rpi навчаемо читати» (М. Компанець) -  на навчально- 
корекцшний процес [15, с. 129-133].

Отже, в У крапп, розпочато процес потужного використання мед1аосвтпх 
технологи для актив1зацп тзнавально! дiяльнocтi д1тей у мoлoдшiй mKoni.

Анал1з медшних pecypciB, що використовуються в навчальному npopeci у 
початковш ланщ середньо! школи, показав:

• на державному piBHi впроваджуеться шформатизащя викладання 
усього шкшьного курсу в загальноосв1тнш школц

• посилено увагу до книжкових шюстративних видань, але створено ни
зку новггшх електронних навчальних поабниюв, штерактивних географ1чних
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специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

атлаЫв, мультимедшних програм («У пошуках скарб1в», «Укра'шська мова», 
«Ки1в», «Я i Украша», «Образотворче мистецтво», «Note be note», «Listen UP», 
«Музична шкатулка», «Нотна грамота», «Шарманщик», «Чар1вна музична схо- 
динка», «В кра!ш щкавих звуюв» тощо);

• залучено у роботу вчителя початкових клашв екратзацп вщомих лые- 
ратурних твор1в у мультишпкацшних фшьмах, художшх стр1чках, вщеосюжети 
з життя природи, ¡люстративний, текстовий та картограф1чний матер1ал, малю- 
нки, фотографп, плакати, презентацп;

• оскшьки гра залишаеться основним видом д1яльност1 для д1тей вшом 
6-10 роюв, то методистами розроблено цший комплекс комп’ютерних дидакти- 
чних irp i тренажер1в. Вони характеризуються жанровою р1зномаштшстю (ад- 
вентурш або пригодницью, стратеги, аркадш, симулятори), можливостями на- 
лаштування штерфейсу й р1вня складность В1зуально pi irpn часто оформлен! 
як мультишнкацшний фшьм, яскрав1 та привабливц 3i спокшним, звуковим ря
дом, однак з 1нтерактивними властивостями -  можливютю управляти nepe6iroM 
подш. Вони розвивають кмггливють, лопчне мислення, наполегливють, здат- 
н1сть планувати сво! дп, тренують багатофакторне мислення, оком1р, увагу, 
швидюсть реакщ!. Дослщники тдкреслюють, що комп’ютерш irpn та вправи - 
це особливий 3aci6, що стимулюе творчу актившсть дггей. Вони щкав1 й досту- 
пн1, закладеш в них irpoBi завдання мютять мотив i мету, а також способи та за- 
соби ix вщлшення. Водночас, практики застершають, що мед1аосв1тш техноло- 
rii' -  це д1евий допом1жний, а не основний 3aci6 навчання;

• використання мед1аосв1тшх технолопй у молодшому шкшьному Bipi 
можливе i необхщне, воно сприяе шдвищенню штересу до навчання, його ефе- 
ктивност1, всеб1чно розвивае дитину, емоцшно й духовно збагачуе, шдвишуе 
р1вень мед1акультури дитячо! аудитор!!’.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ИНТЕРНЕТЕ: 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ 

ИЛИ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ?

Статья посвящена вопросам роли новейших компьютерных технологий в жиз
ни человека. Рассматриваются специфические особенности языка общения в интер
нете. Характеризуются средства и способы передачи информации.
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