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Анотація. У статті  визначено педагогічні умови застосування 

медіаосвітніх технологій у  навчанні іноземних мов. Запропоновано модель 

застосування медіаосвітніх технологій у формуванні іншомовної професійної 

комунікативної компетенції студентів. Oкреслено завдання дисципліни. 

Доведена   ефективність залучення медіаосвітніх технологій до формування 

комунікативних умінь майбутніх документознавців, визначені особливості 

застосування медіаосвітніх технологій у формуванні  іншомовної 

комунікативної компетенції. 
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Abstract. Pedagogical  terms  of media technologies use in foreign languages 

teaching are outlined in the article. A model of  Media Technology application in the 

students’ professional foreign language communicative competence formation is 

proposed. Objectives of the course are defined. The effectiveness of Media 

Technology integration into the communicative skills formation of students of 

document and information processing  is grounded in the paper. Media Technology 



application peculiarities in foreign language communicative competence  formation 

are identified. 
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Вступ.   

Формування іншомовної комунікативної компетентності, яке передбачає 

«накладання» іншомовних навичок на  предметний зміст професії під час 

виконання професійних завдань, вбачається як підхід, у межах якого 

викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у 

навчальному плані підготовки майбутнього фахівця,  не формально, а змістовно 

буде спрямовано на досягнення загальної мети навчання студента у вищому 

навчальному закладі – формування його професійної компетентності. 

Узгодження мети та змісту освіти із запитами роботодавців,  розробка 

системного підходу до підготовки документознавців у ВНЗ, створення 

педагогічних умов успішного формування комунікативних умінь майбутніх 

документознавців є першочерговим завданням. Для забезпечення системності у 

формуванні  іншомовних комунікативних умінь у професійній підготовці 

майбутніх документознавців необхідний  підхід до формування комунікативних 

умінь як трансферабельних, що поєднує суспільне замовлення та навчально-

виховний процес у ВНЗ як зовнішній та внутрішній компоненти навчальної 

системи і передбачає формування комунікативних умінь у комплексі з 

професійними. У загальноєвропейському просторі вищої освіти 

трансферабельні вміння прирівнюються до ключових компетенцій, які 

містяться в дескрипторах національних освітніх стандартів. 

Специфіка фаху не допускає механічного перенесення напрацьованого 

педагогами вищої школи досвіду формування іншомовних комунікативних 

умінь у фахівців іншого напрямку підготовки та вимагає запровадження 

інноваційних освітніх технологій, зокрема залучення освітнього потенціалу 

засобів масової інформації –  інтегрування медіаосвітніх технологій до змісту 

професійної підготовки.  



Огляд літератури.   

Аналіз останніх праць та досліджень науковців показав, що різні аспекти 

проблеми використання медіаосвітніх технологій у навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу привертають увагу фахівців різних 

спеціальностей. Учені обґрунтували зміст, сутність, цілі, завдання та проблеми  

медіаосвіти (С. Винтерхофф-Шпурка, В. Возчиков, В. Савчук); використання 

інформаційних джерел у професійній підготовці майбутніх фахівців (Н. Рижих, 

О. Шипнягова, Н. Шубенко та ін); питання розвитку особистості засобами 

масової комунікації з метою формування культури спілкування, 

комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь повноцінного 

сприймання, інтерпретації, аналізу й оцінки текстів Інтер-ресурсів (О. Федоров, 

Н. Хлизова Н. Шубенко та ін.). Накопичено значний досвід підготовки фахівців 

із застосуванням інноваційних технологій (І. Дичківська, О. Іваницький, І. 

Мороз, О. Савченко та ін.), інформаційних технологій та засобів масової 

комунікації (М. Жалдак, Ю. Машбиць, Л. Петльована та ін.), технологій 

медіаосвіти (Н. Духаніна, Л. Іванова, Г. Онкович та ін.).  

Дослідження наукових джерел з проблеми медіаосвітніх технологій дав 

змогу визначити низку технологій, поширених в медіаосвіті: технології 

особистісно-орієнтованого навчання (О. Мурюкіна); технології проектних 

завдань – медіаосвітні проекти (О. Спічкін, І. Фатєєва, Н. Фатєєв), технології 

формування медіакультури (Н. Коновалова, Н. Шубенко), медіаграмотності 

(І. Хижняк), розвитку критичного мислення (С. Заїр-Бек, О. Калмикова, 

І. Муштавінська, Дж. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл, С. Уолтер); технології 

проведення літературно-імітаційних, театралізовано-ситуативних, 

образотворчо-імітаційних творчих занять.  Аналіз науково-педагогічних 

вітчизняних та зарубіжних досліджень дав підстави вважати, що сьогодні 

найбільш ефективною і перспективною є технологія інтеграції медіаосвіти з 

курсом іноземної мови, оскільки обидва явища ґрунтуються на ідеї комунікації. 

Виклад основного матеріалу. 



Проведені дослідження  застосування медіаосвітніх технологій у 

підготовці майбутніх фахівців, визначення їхньої сутності, змісту, основних 

компонентів, функцій, запропоновані методики та концепції впровадження їх у 

навчально-виховний процес вищої школи, безумовно, цінні для нашого 

дослідження.  Проте питання використання медіаосвітніх технологій у 

формуванні  іншомовної комунікативної компетенції студентів – 

документознавців не було предметом спеціального вивчення. Звідси очевидна 

важливість і актуальність теми даного дослідження. Завдання статті полягають 

у визначенні  та обгрунтуванні педагогічних  умов ефективного застосування 

медіаосвітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції 

студентів-документознавців та створенні моделі  застосування медіаосвітніх 

технологій у навчанні іноземних мов. 

Створення медіаосвітнього середовища у процесі навчання іноземних мов 

є важливою умовою, оскільки дає змогу наблизити академічну атмосферу 

вищої школи до реалій сучасного інформаційного суспільства, сприяє 

максимально повному задоволенню інформаційно-освітніх потреб суб'єктів 

навчальної діяльності, підвищує мотивацію до навчання за посередництва та на 

матеріалі іншомовних медіа, розширює пізнавальні можливості особистості.  

Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до навчального 

процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні видання, радіо, 

телебачення, кіно тощо), так і засоби новітніх інформаційних технологій, а саме 

– програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі 

обчислювальної техніки; використовують також сучасні способи і системи 

інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, 

збереження, оброблення й передавання інформації. [1, с. 337].  

 Оскільки завдання статті полягають у визначенні  та обгрунтуванні 

педагогічних  умов ефективного застосування медіаосвітніх технологій,  перш 

за все слід уточнити зміст понять дослідження: „педагогічні умови”, 

„медіаосвіта”, „медіаосвітні технології”. Дослідження теоретичних джерел 

свідчить про відсутність єдиної думки щодо визначення сутності поняття 



„педагогічні умови”. Науковці по-різному трактують досліджуваний феномен, 

визначають і науково обґрунтовують його складові відповідно до напряму 

свого дослідження. Найчастіше „педагогічні умови” розглядаються як: 

сукупність того, що необхідно створити, зробити, реалізувати для досягнення 

бажаних результатів (О. Макареня, Н. Сургаєва); обставини процесу навчання і 

виховання, від яких залежить функціонування та результат педагогічного 

процесу (І. Зязін, О. Новиков); ряд взаємозв’язаних і взаємозалежних чинників, 

за одночасної дії яких процес досягнення очікуваних результатів стає 

оптимальним (О. Миронець).  В основу нашого дослідження ми беремо 

визначення  Духаніної Н.М., яка вважає, що  „педагогічні умови” – це 

взаємопов’язані між собою елементи цілісної системи, що об’єктивно склалися 

чи суб’єктивно створені, які сприяють досягненню педагогічної мети та 

розв’язанню завдань. До основних елементів системи належать: середовище, 

обставини педагогічного процесу, діяльність суб’єктів, зміст навчання, форми, 

способи, методи, технології та засоби навчально-виховної взаємодії. [2].   

Поняття „медіаосвіта”    буде розглядатися нами як цілеспрямований, 

системний і перманентний процес розвитку особистості на матеріалі медіа з 

використанням новітніх та традиційних медіазасобів з метою опанування 

медіаграмотності (першої ланки медіаосвіти), з подальшим формуванням 

медіакомпетентності та медіакультури особистості. [3]. Серед визначень 

поняття „медіаосвітні технології” ми зупиняємося на тому, що це є 

взаємопов’язана сукупність методів і прийомів, що забезпечують досягнення 

мети та розв’язання завдань медіаосвіти, через визначену послідовність дій за 

посередництва та на матеріалі медіа, у процесі навчання і виховання 

особистості впродовж життя. [4].  

Розглядаючи медіаосвітні технології, слід виокремити два основні підходи 

до розуміння  практичної реалізації: 1) як частина медіадидактики, що 

досліджує особливості навчання за посередництва та на матеріалі медіа; 2) як 

реальний процес навчання, у ході якого  розв’язуються завдання медіаосвіти.  У 

розрізі нашого дослідження ми опираємося на перший підхід. Тобто, 



упровадження медіаосвітніх технологій у підготовку майбутніх фахівців 

здійснюється у межах окремої дисципліни через інтеграцію до  робочої 

навчальної програми дисципліни.  При визначенні педагогічних умов 

враховано особливості професійної підготовки студентів даного профілю, 

вимоги сучасності та роботодавців до професійних і особистісних якостей 

документознавців, особливості інформатизації навчально-виховного процесу й 

розвитку інформаційного суспільства, особливості впровадження медіаосвіти у 

професійну підготовку фахівців, основні характеристики технологій 

медіаосвіти.  

Практика  навчання підтверджує припущення про те, що застосування 

медіаосвітніх технологій у підготовці  майбутніх документознавців набуває 

ефективності в разі дотримання педагогічних умов: створення медіаосвітнього 

середовища на заняттях; розроблення та інтеграція  начальних матеріалів  

медіаосвітньої спрямованості у зміст професійної підготовки документознавців; 

формування готовності студентів  до використання медіаосвітніх технологій; 

узгодженість навчально-виховного процесу з медіакультурним розвитком 

студентів.  

Модель застосування медіаосвітніх технологій у підготовці 

документознавців включає в себе  такі взаємопов’язані компоненти: цільовий 

(мета, завдання), змістовий (принципи, підходи, педагогічні умови, зміст), 

організаційно-процесуальний (методи, засоби, форми навчання), контрольно-

оцінний (критерії та рівні ефективності застосування медіаосвітніх технологій, 

результат). Цільовий компонент моделі забезпечує спрямованість  даного 

процесу, через єдність мети і завдань. Змістовий компонент об’єднує в собі 

підходи, принципи, педагогічні умови та зміст навчання із застосуванням 

медіаосвітніх технологій. Синтез форм, методів навчання за посередництва та 

на матеріалі медіа утворюють організаційно-процесуальний компонент моделі. 

Відповідно в нашому випадку мета дисципліни: формування  професійно-

спрямованої комунікативної компетентності у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, що забезпечить базу для 



подальшого удосконалення  іноземної мови студентами  в процесі навчання в  

університеті, а в майбутньому практичне використання фахівцями – 

документознавцями   в   роботі.  

 Завдання навчальної дисципліни:  

• формування лексико-термінологічних знань  у сфері використання 

інформаційних ресурсів та аналітико-синтетичної переробки інформації  

іноземною мовою; 

• формування   базових навичок  ведення переговорів, укладання 

контрактів, підписання договорів; 

• формування  умінь читати і отримувати інформацію з іноземної  

літератури за напрямом «Документознавство та  інформаційна діяльність»; 

• формування  умінь здійснювати ділову переписку іноземною мовою в 

рамках обмеженого мінімуму ситуацій спілкування за напрямом 

«Документознавство та інформаційна діяльність»; 

• розвиток  навичок перекладу (усного та письмового) з можливістю 

використання цих навичок у роботі (складання реферативних перекладів за 

газетними, журнальним, науково-публіцистичним статтям за темами програми). 

Методи: словесні, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемно-пошукові, дослідницькі, ігрові. 

 Засоби: періодичні видання, телебачення, відеофільми,  радіопередачі, 

мережа Інтернет. 

Різноманітні комбінації окремих видів медіатехнологій можна відʜᴇсти до 

так званих “мікс-медіаосвітніх технологій”. Таким чином, на одному занятті ми 

можемо використовувати друковані та телевізійні технології, на іншому – 

цифрові та електричні (напр. звукозапиϲᴎ) і т.д. Таке чергування щодо 

застосування медіатехнологій буде мати ефективний вплив на навчальний 

процес, підвищить мотивацію, іʜᴛерес студентів до навчання, спонукатиме до 

творчої діяльності. Це допомагатиме викладачам, які зможуть обирати такі 

комбінації медіатехнологій, що більше підходять до того чи іншого заняття з 



врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів подання матеріалу  у 

підготовці та проведені занять.  

Висновки.  

Отже, використання різних засобів інформацій у навчальному  процесі, а 

саме писемних, друкованих, телевізійних, цифрових, і є медіаосвітні технології.  

Практика застосування медіаосвітніх технологій у навчальному  процесі вищих 

навчальних закладів доводить, що інтегрування їх у навчальний процес  є не 

лише доцільним, а й необхідним, оскільки вони виконують такі ᴏϲʜовні функції 

як інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел 

інформації);  активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;  

підвищення мотивації студентів до навчання;  іʜᴛерактивність навчання; 

моніторинг навчального процесу; підвищення ефективності засвоєння 

студентами навчального матеріалу;  спонукання до творчої діяльності 

(підготовка презентацій з використанням комп’ютерних програм; участь 

студентів у відеоконфеᴩеʜціяхі т.д.). 

Виконане дослідження не претендує на вичерпне розв’язання 

досліджуваної проблеми. Подальший науковий пошук доцільно спрямувати на 

вивчення можливостей медіаосвітніх технологій у процесі самостійної роботи 

студентів, розробку спеціалізованих програмних засобів і створення медійних 

навчально-методичних комплексів для формування навичок аудіювання, 

навичок аналітично-синтетичного опрацювання інформації та інших складових  

іншомовної комунікативної компетенції, якою має володіти кожен сучасний 

фахівець. 
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