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НОВЕ В МЕД1АОСВ1Т1: БЛОГОДИДАКТИКА 
ТА II СКЛАДНИКИ

У публтафХ автори аналiзують проблему використання софальноХ мережi у  
розвитку i саморозвитку профестноХ компетентностi педагога. Показано це на при- 
кладi педагогiчноХ блогодидактики, що ниш переживав свш розквт, уособлюють 
втчизняний медiаосвiтнiй фактаж i розробляють новi iнструментальнi технологiХ 
щодо використання софальноХ мережi в освтньому процеа.

НОВОЕ В МЕДИАОБРАЗОВАНИИ: БЛОГОДИДАКТИКА И ЕЕ СОСТАВ
ЛЯЮЩИЕ

В статье авторы анализируют проблему использования социальных сетей в 
развитии и саморазвития профессиональной компетентности педагога. Продемон
стрировано это на примере педагогической блогодидактики, переживающей ныне 
свой расцвет, олицетворяющей отечественный медиаобразовательный фактаж и 
представляющий новые инструментальные технологии по использованию социальной 
сети в образовательном процессе.

NEW IN MEDIA EDUCATION: BLOG DIDACTICS AND IT’S COMPONENTS
In the article, the authors analyze the problem o f using social networks in the devel

opment and self-development o f a teacher’s professional competence. This is demonstrated 
by the example o f a pedagogical blogodidaktika, which is now flourishing and embodies the 
national media education facts. It develops new tools and technologies for using the social 
network in the educational process.

Постановка проблеми та П зв’язок i3 важливими науковими та практич- 
ними завданнями. Свого часу ми вже звертали увагу на потенцшш можливост 
професшно-орieнтованоi медiаосвiти у вищш школу яка сприяе формуванню 
медiа- та шформацшно! грамотност майбутшх фахiвцiв [1; 2; 3; 4], розкривали 
змют т е р м т в  «шформацшна грамотнють», «мед1аграмотшсть», «мед1ашфор- 
мацшна грамотнють» та «медiакомпетентнiсть фахiвця», поданих як у до-
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слщженнях зарубiжних науковщв, так i в працях укра!нських дослiдникiв [5; 6; 
7; 8], обгрунтовували необхщшсть розумiння «парасолькового» поняття «медiа- 
шформацшна грамотшсть» як одного iз базових у сучасному сусmльствi 
знань [7].

Анаиз останнiх дослiджень i публшацш з проблеми засвщчуе прискоре- 
ний темп упровадження медiаосвiтнiх технологiй у навчальному процесi виттто! 
школи. Досить назвати дисертацшш роботи Р. Бужикова, Ю. Г орун, 
I. Гуршенко, Н. Духанiноi, О. Калiцевоi, Н. Лашук, I. Сахневич, О. Янишин 
та ш., щоб пересвщчитися в можливостях медiаосвiтнього пiдходу в осу- 
часненнi навчального процесу. Технологii медiаосвiти сьогоднi передбачають 
залучення до навчального процесу як «традицшних» засобiв масово! шформацп 
(перiодичнi видання, радiо, телебачення, юно тощо), так i засоби новггшх ш- 
формацiйних технологiй, а саме — програмно-апаратш засоби i пристро!, що 
функцiонують на базi обчислювально! технiки; використовують також сучасш 
способи i системи iнформацiйного обмшу, що забезпечують операцп збирання, 
накопичення, збереження, оброблення й передавання шформацп [9, с. 337]. 
Власне, явища щ були присутш в ж итт соцiуму вiд початку виникнення засобiв 
масово! шформацп, однак зовсiм недавно з ’явилися у вжитку новi поняття, яю 
увiбрало в себе «медiа», й почали активно використовуватися у рiзних галузях 
суспiльного життя. Зокрема, досить згадати напрацювання лiнгводидактiв 1990
х рокiв у галузi методики викладання мови , яка вивчалася як iноземна, в 
котрих ш лося про формування iнформацiйних iнтересiв цього контингенту за- 
собами журналiстики (Г. Онкович), про використання телепрограми „Час” у ро- 
звитку мовлення (I. Сршова-Бабенко), про роль кiнофiльмiв i дiафiльмiв у нав- 
чально-виховному процею тощо. Сьогоднi поняття «медiадидактика» стало 
«парасольковим» для цих та шших понять. В свою чергу, одне з них — поняття 
«1нтернет-дидактика» — теж стало «парасольковим» для нов^ш х т ер м тв , 
котрi виникли саме завдяки появi iнтернету. Серед них — вшщидактика, блого- 
(сайто) дидактика (педагопчна, наукова) та iн., тож сьогодш можемо ствер- 
джувати, що юнують такi складовi медiадидактики, як теледидактика, юноди- 
дактика, мультимедiадидактика (в т. ч. — штернет-дидактика) тощо — залежно 
вiд специфши того чи 1нт ого засобу масово! шформацп.

Постановка завдань дослщження. Можливосл медiаосвiтнiх технологiй 
спонукають до !хньо! активно! пропаганди i поширення в середовишд навчаль- 
них закладiв рiзних профiлiв пiдготовки. На часi активiзувати напрацювання з 
медiадидактики вищо! школи [10]. Осюльки дидактика — частина педагопки 
( _ ) ,  що обгрунтовуе i розкривае змiст освiти, методи i органiзацiйнi форми 
навчання,то медiадидактика, на нашу думку, це -  сукупшсть упорядкованих
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знань про принципи, змют, методи, засоби i форми оргашзацп навчально- 
виховного процесу з використанням масовокомушкацшних матерiалiв при 
викладанш медiапедагогiки чи iнших дисциплш, що забезпечують розв’язання 
навчально-виховних завдань за участю ЗМ1. Принапдно зазначимо, що 
шмецью вченi, наприклад, виокремили и як «Hochschuldidaktik» [11]. Медiади- 
дактика об’еднуе рiзнi медiатехнологii вщповщно до стратегiчних цiлей. Тех
нологи цi спираються на вiдповiднi медiаджерела, опрацьовують рiзнi 
медiапродукти вiдповiдно до завдань освггнього процесу. Причому, саме 
медiаосвiтнi технологii, котрi iнтенсивно розвиваються останнiм часом, 
посщають провiдне мюце i в самоосвiтi особистостi.

Метою нашо! статтi е прагнення привернути увагу спшьноти до освiтнiх 
можливостей блогiв, котрi ми наразi розглядаемо не з позицш медiагалузi, а з 
педагопчних потреб, вiдтак говоримо про блогодидактику як один iз склад- 
никiв медiадидактики.

Поняття «блогосфера» (вiд англ. blogosphere) — термш, що означае су- 
купнiсть вшх блогiв як спiльноту або ж сощальну мережу. Десятки мiльйонiв 
блопв, що iснують в свiтi, зазвичай тюно пов'язанi мiж собою, блогери читають 
i коментують один одного, посилаються один на одного. Це поняття (позначи- 
мо його як «журналютське») робить наголос на одну з основних вгдмшностей 
блогiв вщ звичайних веб-сторiнок та iнтернет-форумiв: пов'язаш мiж собою 
блоги можуть становити собою динамiчну всесвiтню iнформацiйну оболонку. 
Вiкiпедiя подае класифiкацiю блогiв за такими рiзновидами 
(https: //uk.wikipedia. org/wiki/%D0%91 %D0%BB%D0%BE%D0%B3):

За автором (авторами): особистий (авторський, персональний) блог — 
ведеться одшею особою (як правило — його власником); «Примарний» блог — 
ведеться вгд iменi чужо! особи невизначеною персоною; Колективний або 
сощальний блог — ведеться групою ошб за правилами, якi визначае власник; 
Корпоративний блог — ведеться ушма сшвробггниками однiеl органiзацil;

За наявмстю мулътимедга: Текстовий блог — блог, основним змютом 
якого е тексти; фотоблог — блог, основним змютом якого е фотографп; Музич- 
ний блог — блог, основним змютом якого е музичш файли; подкаст i блогка- 
стинг — блог, основний змют якого надиктовуеться та викладаеться у виглядi 
аудiофайлiв, наприклад, MP3-файлiв; вгдеоблог — блог, основним змютом яко
го е вгдеофайли.

За особливостями змгсту: Контентний блог — блог, який публшуе 
первюний авторський текст; Мжроблог — блог, дописами в якому е коротю 
щоденш новини з власного життя користувачiв (див. МiкроБлогiнг); Мони- 
торшговий блог — блог, основним змютом якого е вгдкоментоваш посилання на
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iншi сайти чи блоги; Цитатний блог — блог, основним змгстом якого е цитати з 
гнших блоггв; Сплог — спам-блог;

За техшчною основою: блог stand-alone — блог на окремому хостингу та 
рушп (cms); блог на блог-платформi — блог, який ведеться на потужностях 
блог-служб (livejournal, liveinternet та iн.); моблог — мобгльний блог, який на- 
повнюеться з мобгльних чи портативних пристро!в.

Як показують нашi спостереження, в сощальнш мережi присутнi блоги, 
якi не пгдпадають пiд зазначенi ознаки. Ми розглянемо ту котрi позначаемо як 
«педагоггчш» й «науково-педагоггчш» i я к  щонайперше переслiдують освiтню 
мету.

Виклад основного матергалу дослгдження. Медiаосвiтнiй напрямок педа- 
гогiки сформувався у друггй половинi ХХ ст., коли постала проблема готувати 
тих, хто навчаеться, до життя в гнформацшному суспшьствг, формувати у них 
умiння користуватися гнформацгею в будь-якому виглядi, здшснювати ко- 
мунiкацii, усвiдомлювати наслiдки впливу на людину засобiв iнформацii, особ
ливо — засобiв масово! комушкацп [9]. Нинi медiапедагогiка набула широкого 
розмаху. Зокрема, в Нгмеччинг гснують науково-дослiднi iнститути, котрi вико- 
нують науковi дослiдження у цiй галузг У медiапедагогiцi нiмецькi фахiвцi, 
наприклад, видiляють два взаемозв,язанi мiж собою напрямки: 1) суспгльно- 
критична медгйна педагогiка, яка мае на м ет  змiну суспiльства через такi и за- 
соби, як здатнiсть гдеолопчно! критики; здатнiсть впливу на медiасистему; 
здатнiсть використання альтернативних медiй; 2) полгтично-мотивована 
медiйна педагоггка, яка ставить собг за мету боротьбу проти маншуляцш за до- 
помогою медгй [12, с. 278]. Визначальною метою медгйного виховання е пгдго- 
товка молодг до критичного сприймання медга, медгйна дидактика стосуеться 
функцгонування мас-медга у процесг навчання. Дехто пгд медгаосвггою розумге 
масову журналгстську освгту (тобто набуття знань журналгстського фаху не- 
журналгстами — така собг «журналгстика для мас»).

Наша мета наразг — привернути увагу освгтянського загалу до можливо- 
стей розвитку медгакомпетентостг фахгвцгв через використання у навчальному 
процесг й сам оосвт «педагоггчних» авторських сторгнок гз соцгальних мереж, а 
саме — до блоггв, сторгнок у соцгальних мережах тощо, змгст i наповнення яких 
ми визначаемо поняттям «педагоггчна блогодидактика», «наукова блогодидак
тика», «науково-педагоггчна блогодидатика». Авторами !х е освтяни-практики, 
що особливо цгнно.

Блоги педагоггв-практикгв — професшно-оргентованг Це — ориггнальний 
шлях ознайомлення учнгв, студентгв г колег гз власними новаторськими 
напрацюваннями, методами наукового пгзнання, важливий засгб формування

127



2018 Медиасфера и медиаобразование:

дослщницьких 1 тзнавальних компетентностей, розвитку компетентностей 
особисйсних. Завдяки таким «предметним» блогам, сайтам, сторшкам в штер- 
нет-мереж1 формуеться 1 самоосвйня компетентшсть (здатшсть спонукати й ор- 
гашзовувати себе до самоосвйи); розвиваеться сощальна компетентшсть (ре- 
ально-в1ртуальна ствпраця з колегами, шшими блогодидактами, зокрема, ро- 
зумшня свое! рол1 в освггньо-виховному процес держави). Перед у творенш 
под1бних сторшок в Укрш'ш вели шкшьш вчителу котр1 сповна оцшили перева- 
ги блогодидактики у спшкуванш з учнями, у поширенш предметних знань, в 
обмш1 досвщом з колегами тощо.

Один 1з перших блогодидаклв — украшознавець 1з Запор1жжя Ганна 
Черкаська, визнана свого часу одним 1з кращих украшських блогер1в. Про себе 
вона пише так: «Пенсюнер 1з д1агнозом: “Учитель”. Спов1дую пять “К”: книж
ки, квпи, коти, кава, комп». Й блог «Украшська 1стор1я» (http://uahistory.com/) 
мае розд1ли «Мовн1 забавки», «1сторичш поди», «Сучасн1сть», «Видатн1 люди», 
«Форуми», як1 пост1йно поповнюються 1 давно стали джерелом актуально! ш- 
формацн для ф1лолога, 1сторика, украшознавця. Щодня упродовж к1лькох рок1в 
оновлюеться наповнення стор1нок блогу актуальним матер1алом, котрий вчи- 
тел1 використовують в освйньому процес1, а 1нш1 споживач1 блогу -  для само- 
освгги.

Серед педагог1в-новатор1в — ще одна запор1жчанка, Галина Корицька, 
автор власно створених науково-методичних електронних ресуршв: «Камертон 
фшолога» (http://korycja50.blogspot.com), «Камертон ф1лолога: вщлуння»; 
«Обрн науковця-ф1лолога» (http://korucja.wix.com/korycjalabzp); «Св1точ 
Украши» (http://ukrikt.wix.com/shevchenko-svitoch). Вона розробила науковий, 
навчально-методичний ресурс «Хмарний каб1нет Галини Корицько! (http://s- 
edu.org.ua/korycjazp), де забезпечуе навчання вчител1в украшсько!' мови та лгге- 
ратури 1з проблеми електронно! лшгводидактики, проектування украшсько- 
мовного електронного освггнього середовища.

Г. Р. Корицька — педагог, науковець, автор науково-методичних елек
тронних ресуршв. Вщома як фах1вець у галуз1 педагог1ки, методики викладання 
украшсько!' мови та л1тератури, розвитку професшно! майстерност1 вчител1в- 
словесник1в. Мае досвщ викладача в систем1 тслядипломно! педагопчно! 
осв1ти. «Камертон ф1лолога», як й шттн ресурси Г. Р. Корицько! для осв1тян, — 
«чудовий 1нструмент для настроювання струн глибоких учительських 1 чистих 
дитячих душ та сердець».

Ольга Криворотенко, учитель украшсько! мови та лггератури КЗ «Ган- 
н1вський НВК «СЗШ-ДНЗ» Верхньодншровського району Дншропетровсько!' 
област1 гостей свого блогу «Дивосвй» в1дв1дувач1в свое! сторшки зустр1чае та
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кими словами: «Переконана, що сюди завггали справжнi педагоги, тi, про яких 
можна сказати: «Вiн — учитель за покликанням; його не можна уявити собi 
нiким шшим як учителем. Викладання стало його життям, його поживою; воно 
нероздшьно зв’язане з ним. I не дивно, що вчительська справа стае у нього 
вшьним мистецтвом, i вш на всiх сво1х учшв накладае печать свого духу! Як вш 
знаходить свое щастя в навчанш, так можна вважати щасливими тих, хто в ньо
го вчиться» (А. Дютерверг)» (https://krivorotenko.blogspot.com/). На головнш 
сторiнцi представлено змiстове наповнення И блогу: Нормативно-правове за- 
безпечення, Наука — практищ, Украшська мова, Украшська лiтература, Лгге- 
ратура рщного краю, Факультативи, курси за вибором, Творча вщеомайстерня, 
Фiлологiчна студiя «Дивосвгг», Публiкацii, Презентацii, Цiкаве з штернету, По- 
закласна робота з предмету, Сайти, блоги для фшолопв, Кабшет украшсько! 
мови та лггератури, Наша мета наразi — привернути увагу освггянського загалу 
до можливостей розвитку медiакомпетентостi фахiвцiв через використання у 
навчальному процесi й самоосвiтi «педагопчних» авторських сторiнок iз 
соцiальних мереж, а саме — до блопв, сторшок у соцiальних мережах тощо, 
змiст i наповнення яких ми визначаемо поняттям «педагопчна блогодидакти
ка», «наукова блогодидактика», «науково-педагогiчна блогодидатика». Автора
ми !х е освтяни-практики, що особливо цiнно.

Кiлька напрочуд гарних сторшок мае i вчителька украшсько! мови та 
лiтератури СЗШ 1-Ш ст. № 4 м. Г айсин Вшницько! областi Наталiя Немировсь- 
ка. Вона, до речi, першою тдхопила наше поняття «блогодидактика» 
(https://natalianemirovska.blogspot.com) й представила його на науковш конфе- 
ренцii «Михайло Стельмах у новггшх парадигмах наукового знання» у Вшнищ 
в доповiдi «Використання блогодидактики в контекст вивчення життетворчостi 
Михайла Стельмаха». Наразi на И блозi присутня сторiнка «Використання бло
годидактики на уроках украшсько! лiтератури».

Цiкавi сторiнки в мережi мають й iншi вчителi украшсько! мови та л^ера- 
тури — Бiлан Оксана Г ригорiвна з Лубенсько! спещалiзованоi школи 1-Ш сту- 
пенiв № 6, Заболотнюк Марiя Григорiвна з Багришвсько! ЗОШ 1-Ш ступенiв 
Чершвецько! областi, вчитель основ здоров'я i трудового навчання Запорiзькоi 
гiмназii № 11 Топчш 1рина Вiкторiвна та ш.

Блоги педагогiв-практикiв — професiйно-орiентованi. Це — оригiнальний 
шлях ознайомлення учшв, студенев i колег iз власними новаторськими 
напрацюваннями, методами наукового шзнання, важливий засiб формування 
дослщницьких i пiзнавальних компетентностей, розвитку компетентностей 
особистшних. Завдяки таким «предметним» блогам, сайтам, сторшкам в штер- 
нет-мережi формуеться i самоосвiтня компетентнiсть (здатшсть спонукати й ор-
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гашзовувати себе до самоосвгги); розвиваеться соцiальна компетентшсть (ре- 
ально-вiртуальна спiвпpаця з колегами, шшими блогодидактами, зокрема, ро- 
зумшня свое! pолi в освiтньо-виховному процес держави). Перед у твореннi 
подiбних сторiнок в Укра!ш вели шкшьш вчителi, котрi сповна оцiнили перева- 
ги блогодидактики у спiлкуваннi з учнями, у поширенш предметних знань, в 
о б м т  досвщом з колегами тощо.

Як засвiдчив наш анаиз учительських блогiв i сторiнок у сощальнш ме- 
режi, бiльшiсть педагопв зрозумiли i правильно оцiнили можливост сучасних 
медiаосвiтнiх технологiй, успiшно розробляють i послуговуються ними, ширять 
передовой педагопчний досвiд — i не тшьки власний, а й креативних колег. 
Майже у вшх представлен напрацювання теледидакта Олександра Авраменка. 
У вчительських блогах — розробки занять, методичш скарбничики, кращий до- 
свщ колег-однодумцiв. Педагогiчна палiтра цих матерiалiв унiкальна, постiйно 
оновлюеться, збагачуеться. Педагоги наче перебувають у вiртуальному змаган- 
нi — я зробила це так, а ти? У мене це вийшло добре, а в тебе? Я вигадала i 
спробувала, спробуй i ти. Я знайшла в мережi таке, менi сподобалось -  
дшюсь...

Нещодавно в укра!нському iнтернет-просторi з ’явилася чи не перша «пе- 
даго-гiчна сторшка» групи «технар1в» — Освiта за спецiальнiстю «Нафтогазова 
iнженерiя та технологи» (https://www.facebook.com/groups/1453151295
79851/?Ьс_1осаЬоп=§гоир). Це дало нам пiдстави вести мову про науково- 
педагогiчну блогодидактику, адже модерують И знанi науковщ в галузi нафто
газово! галузг Серед авторiв — викладачi виттлв, науковцi-практики, шттл ком- 
петентнi особистостi. В постьпрезентацп сторiнки наголошуеться: «Фiлософiя 
ще! групи спрямована на популяризащю нафтогазово! освiти в Укра!нi», що 
успiшно здiйснюють дописувачi сторiнки. Наразi сторiнка — водночас при
клад: одше! з медiаосвiтнiх технологiй, медiадидактики вищо! школи, предмет
но! медiаосвiти.

Створення групи «Освiта за спещальшстю “Нафтогазова iнженерiя та 
технолоп!”» — це застосування новпгах технологiй медiадидактики -  мульти- 
медiадидактики, 1нтернет-дидактики, прикладами яких е також майданчики на 
Фейсбущ. На цих сторшках подаються: повнi тексти навчальних книг — т д -  
ручникiв, посiбникiв, курсiв лекцш i практикумiв, тексти довудниюв, словникiв, 
галузевих енциклопедiй, а також монографш i значимих наукових статей. Тут 
же представлено трейлери навчальних фiльмiв i самi фiльми, анiмацiйнi ролики, 
я к  розкривають конструкцiю, принцип функщонування пристро!в, показують 
протiкання технологiчних i природних процесiв. При цьому широко застосо- 
вуеться темпоральнi ефекти — уповшьнена та прискорена кiнозйомка, мульти-
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плшащя у поеднаш з фаховими програмами, що використовуються для моде- 
лювання природних i технiчних об’еклв: SolidWorks, STATGRAPHICS Plus for 
Windows, програмне забезпечення: Smedvig Technologies, Roxar Software 
Solutions, Western Atlas, Landmark Graphics, Paradigm Geophysical, CogniSeis, 
CGG Petrosystems, PGS Tigress, Seismic Microtechnology, GeoMatic, Quick look, 
Tigress, Western Atlas, DV-Geo. Колеги-«технарп> у такий спошб приедналися 
до розвитку професiйно-орiентованоi медiаосвiти i сприяють розвитковi про- 
фесiйно-орiентованоi медiадидактики.

Висновки та перспективи подальших дослгджень у  цьому напрямг. Безпе- 
речним е той факт, що медшна педагопка, медiаосвiта, медiадидактика розви- 
нулися у багатьох крашах свiту, педагогiчнi напрацювання яких для нас часто 
стають iнновацiйним орiентиром. А за деякими позицiями Украша, як свiдчить 
аналiз нацiонального досвщу, веде перед. Й можливостi професшно- 
орiентованого збагачення необхiдними для розвитку i саморозвитку особи- 
стостi практично безмежш, що й засвщчують наведеш приклади з педагопчно! 
та науково-педагопчно!' блогодидатики.
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