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ВСТУП

Реалії сучасного суспільства, перехід на компетентнісну та культурологічну
модель мовної освіти актуалізували питання гуманізації та гуманітаризації
освіти. За таких умов складно переоцінити важливість підготовки
компетентного учителя-філолога, який володіє найсучаснішими освітніми
технологіями навчання. Вирішення цього завдання можливе, якщо організація
навчання майбутніх учителів філологічних спеціальностей буде відбуватися на
засадах сучасних педагогічних технологій, в перчу чергу, із застосуванням
медіа-освітніх технологій. З цих позицій перспективним є вивчення
особливостей форм та методів підготовки майбутніх учителів-філологів за
допомогою застосування медіа-освітніх технологій.
Проблеми підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей
розглядали у своїх науково-педагогічних дослідженнях А. Береснєв, І. Зимня,
С. Ніколаєва, Ю. Пасов, Є. Полат, Дж. Дадні, Н. Хоклі, Н. Пічі та ін. Проблеми
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчання майбутніх
учителів-філологів вивчали Л. Морська, І. Костікова (теоретико-методичні
основи підготовки майбутніх учителів), Р. Павлюк (творення віртуальної
педагогічної взаємодії), О. Кущенко (застосування Інтернету), І. Гушлевська
(трансформації професійних функцій учителя в умовах інформаційного
суспільства) та ін. Окремі аспекти медіа-освітніх технологій розглядаються у
дослідженнях західних (К. Ворснопа, А. Харта, Л. Мастермана та ін.),
російських (Є. Полат, М. Моісєєвої, І. Морєва та ін.) та вітчизняних дослідників
(О. Біди, Ю. Казакова, Т. Лозицької та ін.). Проте багато питань практичної
реалізації завдань щодо застосування медіа-освітніх технологій у філологічній
освіті ще потребують висвітлення.
Ціллю статті є аналіз власного досвіду організації навчання майбутніх
учителів філологічних спеціальностей із застосуванням сучасних форм та
методів медіа-освітніх технологій.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ІЗ…

1. ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК
ЕЛЕМЕНТ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Професійна діяльність майбутніх учителів філологічних спеціальностей на
сучасному етапі потребує сформованості професійної компетентності, яка істотно
залежить від наявності у фахівців знань, вмінь та навичок застосування апаратних та
програмних засобів сучасних технологій у викладанні філологічних дисциплін.
Формування такої компетентності передбачається освітніми стандартами вищої
професійної освіти для педагогічних спеціальностей, які визначають освітньокваліфікаційну характеристику вчителя іноземної мови.
В ОКХ магістра та спеціаліста філології зазначається, що до основних практичних
функцій спеціалістів за напрямом „Філологія” „Мова та література (німецька,
англійська, французька, новогрецька)” відносять „комунікативно-навчальну функцію,
яка охоплює інформаційний, мотиваційно-стимулюючий і контрольно-коригуючий
компоненти, тобто вміння застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми
навчання і сучасні технологічні засоби для навчання чотирьох видів іншомовної
мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) в різних типах
середніх навчальних закладів та освітніх закладів I-II рівнів акредитації” [7, с. 12]. Це
пояснюється необхідністю вміти здійснювати у професійному середовищі 1) науковометодичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес
нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, у тому числі інтенсивних
методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо; 2) вміти працювати з
комп’ютерною технікою й ефективно використовувати її для обробки матеріалу і
результатів досліджень в галузі філології [7, с. 7].
На формування у майбутніх філологів інформаційних функцій згідно до
навчальних планів спрямовані дисципліни „Основи інформатики та прикладної
лінгвістики” та „Новітні інформаційні технології в філології”, що передбачає
знайомство із сучасними інформаційними системами, мовами програмування, з
електронною обчислювальною технікою і периферійними засобами; використання
основних видів програмного забезпечення (текстових редакторів, навчальних програм,
програм статистичної обробки текстів); використання факсимільного зв'язку і
копіювальної техніки [9, с. 8; 10, с. 29]. Студенти отримують навички користування
певним набором універсальних програм та пристроїв, але цього недостатньо для
широкої інтеграції медіа-освітніх технологій у професійну діяльність майбутніх
учителів-філологів. З метою удосконалення підготовки майбутніх учителів
філологічних спеціальностей до професійній діяльності ми організували навчання
студентів на основі сучасних форм та методів медіа-освітніх технологій.
2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
2.1. Застосування електронної пошти та соціальної мережі Фейсбук

Традиційно важливу роль у підготовці майбутніх учителів філологічних
спеціальностей відводять практичним заняттям, які є спрямованими на
„поглиблення […] теоретичних знань, формування навичок їхнього практичного
застосування, формування умінь професійної діяльності, закріплення та поточної
перевірки навчальних досягнень студентів” [Кремень, с. 133]. Однією з
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найважливіших дисциплін філологічного циклу є „Практичний курс основної
іноземної мови (англійської)”, у рамках якого відбувається формування
професійних компетентностей майбутніх філологів. Специфікою даної дисципліни є
її зорієнтованість на опанування студентами необхідними мовними та
мовленнєвими навичками іноземної мови, що реалізується у ході спілкування
студентів із викладачем у рамках аудиторного заняття, де об’єктом комунікативної
діяльності є іншомовний текст.
Як свідчить наш практичний досвід, значний потенціал для вирішення завдань
навчання даної дисципліни мають медіа-освітні технології. Так, на першому курсі у
період адаптації студентів до нових життєвих умов створення віртуального
середовища засобами медіа-освітніх технологій сприяє налагодженню комунікації
між студентами групи та викладачем, закладаючи основи для трансформації
відносин навчального характеру у професійну взаємодію. Застосування медіаосвітніх технологій у рамках дисципліни „Практичний курс основної іноземної
мови (англійської)” було організовано у напрямку ознайомлення студентів із
необхідним для навчання набором програмних та апаратних засобів медіа-освітніх
технологій. Ряд практичних занять з дисципліни за темою „Людина: фізичні якості,
особистісні дані” було присвячено проблемі „Спілкування сучасними медіа
засобами (e-mail, Facebook)”.
Професійні контакти здійснюються сьогодні у віртуальному середовищі
засобами електронної пошти. Тому створення електронної скриньки з відповідною
адресою є першим кроком на шляху до формування позитивного професійного
іміджу майбутнього учителя-філолога. Проте багато студентів першокурсників
користуються створеними у підлітковому віці електронними адресами, які є дуже
зухвалими або навіть містять у собі нецензурні слова. Тому, проведення
практичного заняття за темою „Електронна пошта в особистому та професійному
спілкуванні” випереджало розроблення студентами та критичне оцінювання
поштового логіну, який відповідав би етикету професійного спілкування. Метою
заняття було вивчення основних функцій електронної пошти. Дане заняття було
проведено у комп’ютерному класі із доступом до мережі Інтернет. Студентам було
запропоновано перегляд навчального фільму „Як писати офіційний електронний
лист” („How to Write a Formal Email”). Після перегляду фільму майбутні філологи
мали сформулювати правила написання офіційного електронного листа. Наступним
кроком було порівняння цих правил із варіантом, що представлено на сайті wikihow
(http://www.wikihow.com/Write-a-Formal-Email). Після цього студенти працювали
над створенням листів до викладача, які оцінювалися згідно до сформульованих
правил.
Крім спілкування, користування електронною поштою англомовного
провайдера робить доступним для тих, хто навчається, сервіс новин країни, мову
якої вони вивчають, забезпечує занурення студентів в іншомовне середовище. Це
спонукає їх до самостійного безперервного вивчення іноземної мови. Короткі
новинні повідомлення, підготовлені студентами по черзі, було застосовано у якості
розминки до практичних занять.
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Іншим засобом медіа-освітніх технологій, важливість якого в особистому та
професійному житті не визиває сумніву, є соціальні мережі. Їх застосування у
навчальному процесі також має певний освітній потенціал. Найбільш ефективною з
точки зору вивчення іноземної мови є застосування Фейсбуку. Мультимедійний
характер, можливість спілкування у чаті та відеочаті, створення спільнот за
інтересами, гнучкість у керуванні зробили цей сервіс дуже популярним серед
викладачів іноземних мов з різних країн. Залучення студентів у світ навчання
іноземної мови є більш природним за умов, коли вони стають членами світової
спільноти, що вивчає цю мову. На практичному занятті студенти працювали над
створенням своєї сторінки у Фейсбук. Після чого вони отримали завдання
ознайомитися із низкою сторінок, що присвячено вивченню англійської мови,
обрати найбільш привабливі їм групи з вивчення англійської мови, приєднатися до
них та додати коментарі, пояснюючі такий вибір.
Таким чином, застосування електронної пошти та соціальної мережі Фейсбук
у ході проведення практичних занять з англійської мови дозволяє вирішувати
завдання навчання іноземній мові, а також створює ситуацію професійного
спілкування засобами медіа-освітніх технологій.
2.2. Застосування відеохостінгу YouTube

Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей потребує
формування вмінь щодо відбору та застосування мультимедійних матеріалів у
навчальній діяльності. Доступність відео та аудіо інформації філологічної
спрямованості у сучасному віртуальному середовищі робить актуальним
ознайомлення студентів-філологів із можливостями популярного відеохостінгу
YouTube. На практичному занятті з дисципліни „Практичний курс основної
іноземної мови (англійської)” на початку третього семестру студенти отримали
завдання створити свій канал в YouTube та почати формування власної медіа теки
професійної спрямованості за темою, що вони вивчали (Вибір кар’єри). Відібраними
медіа матеріалами студентами поділилися на власних сторінках у Фейсбук із
коментарями щодо відбору саме цих епізодів.
Отже, у ході такого заняття діяльність студентів була спрямована на: 1)
опрацювання іншомовних матеріалів за тематикою заняття, відбір та оцінювання
відібраних сюжетів у письмовій формі; 2) формування навичок користування
сервісом YouTube у професійних цілях; 3) формування навичок професійної взаємодії
засобами медіа-освітніх технологій.
2.3. Застосування освітньої платформи Glogster

Наявність безкоштовних освітніх платформ уможливлює створення
викладачами філологічних спеціальностей власних медіа продуктів, які б
відповідали цілям та завданням вивчення філологічних дисциплін. Більшість таких
платформ є англомовними сервісами, що робить актуальним звернення до них під
час вивчення іноземної мови. Популярною освітньою платформою для створення
інтерактивних мультимедійних плакатів є простий у використанні сайт Glogster.
Створення своєї сторінки у Glogster та розроблення першого мультимедійного
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плакату відбувається у четвертому семестрі на практичному занятті з дисципліни
„Практичний курс основної іноземної мови”, у ході якого студенти отримують
необхідні технічні консультації. Під час вивчення тематичного блоку „Охорона
здоров’я” студенти готують свої інтерактивні плакати з проблем розповсюдження
статевих інфекцій, розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІД та епідемії туберкульозу.
Зміст навчання студентів значно поглиблюється завдяки застосуванню
мультимедійних матеріалів у зручному форматі. Крім того, ознайомлення із цим
сервісом є першим кроком до створення власних медіа продуктів, елементарним
варіантом яких є мультимедійний плакат Glog.
2.4. Застосування аудіо та відео редакторів
Розвиток навичок застосування засобів медіа-освітніх технологій пов'язаний із
опануванням аудіо та відео редакторів. Це дозволяє оптимізувати вивчення традиційних
на третьому курсі тематичних блоків „Кіно” та „Мистецтво”, які у підтемах „Вплив кіно
та телебачення на освіту”, „Твір мистецтва чи медіа продукт” відповідно дозволяли на
практичних заняттях обговорювати найважливіші питання застосування медіа продуктів
у професійній діяльності учителів-філологів. На двох практичних заняттях студентів
було ознайомлено із програмою Windows Movie Maker. Перше заняття було присвячено
вивченню функціональних можливостей програми, коли студенти отримали від
викладача інструктаж щодо послідовності створення елементарного медіа продукту
Windows Movie Maker. Після цього їм було запропоновано у групах створити перелік
запитань, які виникають у користувача, котрий вперше створює власний відео кліп.
Обговорення усіх деталей відбувається із опорою на складений викладачем глосарій.
Домашнім завданням до другого заняття було підготувати відео кліпи із фрагментами з
найкращих праць любимих режисерів кіно.
Аудіо та відео редактори є найскладнішими засобами медіа-освітніх технологій,
застосування яких потребує наявності певних навичок роботи з програмами та
засобами. Але саме опанування творчими навичками застосування аудіо та відео
редакторів значно поглиблює зміст дисципліни та має найбільший потенціал у
філологічному напрямі освіти.
2.5. Застосування презентацій microsoft Power Point

Однією з програм, що є важливою у викладанні дисциплін філологічного циклу
є Microsoft Power Point. Її застосування поліпшує сприйняття нової інформації
завдяки можливостям мультимедійного формату під час пояснення нового
матеріалу учителем, а створення власних презентацій студентами дозволяє більш
творчо реалізувати власні ідеї з осмислення теми, що вивчають. Втім її застосування
потребує знання специфіки цієї програми, яке гарантує позитивний навчальний
ефект. У рамках семінарських занять з дисципліни „Порівняльна граматика рідної
та іноземної мови (англійської)” нами було доповнено тематику курсу вивченням
питань використання професійно значущих програм на прикладі Microsoft Power
Point. Студентів було ознайомлено із основними правилами створення презентації
та її демонстрації із докладом. Практична частина включала підготовку доповідей за
обраними темами із застосуванням презентацій Microsoft Power Point. Презентації та
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доповіді оцінювалися за розробленими викладачем критеріями, які відповідали
загально відомими правилам.
Отже, оволодіння навичками роботи із програмою Microsoft Power Point на
семінарських заняттях дозволяє, з одного боку, вирішувати завдання навчання
дисципліни професійного циклу, а з іншого боку, підвищує шанси отримання
позитивного ефекту від застосування учителями-філологами даного засобу медіаосвітніх технологій у майбутній професійній діяльності.
3. САМОСТІЙНА
РОБОТА
ВИКЛАДАЧА (САЙТУ)

СТУДЕНТІВ.

ЗАСТОСУВАННЯ

БЛОҐУ

Значна частина роботи з засвоєння будь-якої дисципліни на сучасному етапі
виконується студентами у рамках самостійної роботи, яку планують та реалізують
відповідно до завдань та за методичним керівництвом викладача, але без його
безпосередньої участі. У навчальному посібнику „Педагогіка вищої школи” під
редакцією З. Курлянд (2005 р.) самостійну роботу студентів у вищому навчальному
закладі розглядають як таку, що „включає види діяльності: 1) пошук та вивчення
додаткової літератури; 2) конспектування, складання планів, тез; 3) кодування
інформації (складання схем, таблиць, графіків); 4) написання рефератів, доповідей,
оглядів, звітів; 5) виступ з повідомленнями на семінарських заняттях; 6) виконання
вправ, розв’язання задач; 7) виконання письмових лабораторних, контрольних
робіт; 8) виконання завдань за допомогою програм електронно-обчислювальних
машин” [12, с. 157]. Проте розвиток мережевих засобів медіа-освітніх технологій
забезпечує педагогів можливостями застосування нових видів діяльності у рамках
самостійної роботи студентів. Одним з ефективних засобів організації самостійної
роботи студентів є блоґ викладача [6].
Поняття „блоґ” виникло декілька років тому та використається для описання
такого популярного мережевого явища як щоденник подій. Згідно до визначення,
яке наведене у Вікіпедії, „блоґ” (від англійського „blog”, від „web log”) – це „вебсайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно
додаються” [1]. Ріст популярності блоґів пов’язують із тим, що вони як доступні
інструменти розповсюдження інформації стали конкурентами існуючим засобам
масової інформації, роблять можливою реалізацію свободи слова та відіграють
визначну роль у творенні інформаційного суспільства.
Про усвідомлення освітнього потенціалу блоґів свідчать роботи вітчизняних
науковців В. Осадчого, О. Чубарука, О. Ярової та ін. Блоґ віднесемо до освітніх вебресурсів, під якими, згідно до Г. Стеценко, розуміють „електронні ресурси, які
розміщені у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів
(текстового, графічного, архівного, аудіо та відеоформатів та ін.) ” [13, с. 8].
За допомогою блоґу (сайту) викладача нами було організовано самостійну
роботу з дисципліни „Практичний курс основної іноземної мови (англійської)”. У
якості пріоритетного засобу використання освітніх веб-ресурсів розглядалася
технологія Веб 2.0., яка „ефективно впливає на процес навчання та засвоєння
навчального матеріалу, сприяє формуванню навичок самостійної діяльності, дає
змогу організовувати індивідуальну та групову роботу студентів” [13, с. 8]. Як
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комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки веб-ресурсів Веб 2.0 має
великий потенціал саме у галузі вивчення іноземних мов, що, як зауважує Нік Пічі
уможливлює оптимізацію засобів вивчання іноземної мови шляхом застосування
соціальних сервісів та мультимедійних технологій [3, In]. Тому створення блоґу для
тих, хто викладає іноземну мову, − це засіб організації процесу навчання із
урахуванням освітніх можливостей соціальних мереж та освітніх ресурсів, де
наявними є мультимедійні навчальні матеріали та інтерактивні додатки.
У ході роботи над дослідженням автором було створено особистий,
мультимедійний, контентно-моніторинговий блог, розташований на окремому
хостінгу та рушії, у котрому у якості мобільного додатка використається мікроблоґ.
Створений блоґ дозволив забезпечити зворотний зв'язок зі студентами, орієнтувати
їх на використання професійних мережевих ресурсів, ефективно організувати
самостійну діяльність студентів. Для комплексного використання сервісів
технології Веб 2.0 було прийняте рішення про 1) створення блоґа на основі
платформи wordpress, яка є досить якісним та доступним ресурсом; 2) обрання
відповідного якісного хостінґу; 3) реєстрування доменного ім’я (alexa-english.net),
яке б відповідало поставленим цілям (навчання іноземній мові). Обраний платний
хостінґ забезпечує якісний безперебійний сервіс та обране доменне ім’я дозволяє
легко знайти блоґ у пошуковій системі Google.
Для досягнення бажаного навчального ефекту важливим було пов’язання
створеного блоґа із соціальними мережами Twitter (мікро блоґ, у якому
повідомляється про найбільш актуальні новини) та Facebook (найбільш популярна у
англомовному середовищі соціальна мережа). Повідомлення про публікації нових
постів у блозі розповсюджуються найшвидше за їх допомогою. Крім того, блоґ має
мобільну версію та може бути доступним з мобільного телефону. Легку навігацію
забезпечено хмарою теґів, що дозволяють здійснювати пошук за ключовими
словами, наявністю рубрик (тематика постів) та архівів блоґа, які дозволяють
відстежити хронологію публікацій.
Рубрики блоґу охоплюють різні сфери навчального процесу: 1) „Новости”;
2) „Обучение (грамматика, фонетика, работы студентов, статьи о переводе и
переводчиках)”; 3) „Тестирование”; 4) „Статьи автора”; 5) „Контакты” [2].
Рубрику „Новости” присвячено новинам з організації навчального процесу та
новинам у сфері технологій, перекладу та викладання/навчання англійської мови.
Пости у даній рубриці мають суто інформативний характер (вони не є завданнями),
але зазвичай визивають зацікавлення з боку активних студентів.
У рубриці „Обучение” опубліковано матеріали для самостійної роботи з
фонетики, граматики, розмовної практики та аудіювання. Вони є представленими у
хронологічній послідовності у виді постів за темами, що вивчаються. Відібрані
автором матеріали – це медіа продукти, що були розроблені носіями мови, які
працюють у галузі навчання англійській мові як іноземній (ESL). Це презентації
матеріалів з граматики та лексики, пісенні композиції, відео фрагменти, інтерв’ю.
Посилання на тести відповідного рівня складності дозволяють студентам перевірити
свої знання на незалежних платформах університетів англомовних країн. Матеріали
було відібрано з урахування рівня складності, що повинен відповідати поставленим
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навчальним завданням. Так, студенти першого курсу вивчають матеріали рівня
Еlementary – Pre-intermediate. Студентам другого курсу адресовано матеріали рівня
Intermediate – Upper Intermediate. Студентам третього курсу – рівень Advanced.
Таким чином, застосування блоґу викладача допомогло: удосконалити
організацію самостійної роботи студентів за посередництва комплексного
використання сервісів технології Веб 2.0.; забезпечити зворотний зв’язок зі
студентами.
4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
4.1. Застосування готових медіа продуктів
Все більше уваги на сучасному етапі науковці приділяють індивідуальній роботі
студентів. Як зазначається у навчальному посібнику В. Чайки (2011), „індивідуальна
робота – це форма організації навчального процесу, яка забезпечує реалізацію творчих
можливостей студента через індивідуально спрямований розвиток здібностей,
науково-дослідну роботу і творчу діяльність” [14]. Оскільки саме індивідуальна робота
дозволяє сформувати в майбутнього учителя необхідні професійні навички, у навчанні
студентів-філологів вона була реалізована у напрямках: 1) самостійного опрацювання
готових медіа продуктів за тематикою, що вивчають; 2) створення власних медіа
продуктів; та 3) застосування електронного тестування.
Розглянемо особливості застосування готових медіа продуктів. Готові медіа
продукти (відео кліпи, фільми, інтерв’ю фахівців) були відібрані викладачем
попередньо як такі, що є достатньо якісними та дозволяють глибше розкрити тему, що
вивчають. Так, під час вивчення теми „Проблема глобальної кліматичної зміни” на
першому курсі студенти переглядали документальний фільм, у якому йдеться про
існування різних теорій кліматичної зміни. Фільм представляє собою інтерв’ю
всесвітньо відомих науковців-кліматологів, у котрому описано різні підходи до цієї
проблеми та можливості розвитку певних сценаріїв подій. Після опрацювання даного
матеріалу студентам було запропоновано критично осмислити медіа продукти іншого
(пропагандистського) циклу, у яких наголошується лише на негативному характері
кліматичної зміни. Такий підхід сприяв розвитку навичок критичного мислення та
дозволив сформувати у студентів свій незалежний погляд на актуальну проблему
сьогодення.
Під час вивчення теми „Проблема розповсюдження глобальної епідемії ВІЛ/СНІД”
на другому курсі студенти ознайомлвалися із документальними матеріалами, які
присвячено вивченню гіпотез виникнення ВІЛ/СНІД (Origins of AIDS). У фільмі
критично осмислюються факти з історії ВІЛ, представлено дані, які змушують
переглянути відношення до проблеми, піднімають питання професійної етики та
відповідальності за результати професійної діяльності. Фільм розділено на окремі
епізоди, які підлягають самостійному аналізу з боку студентів. Після перегляду,
студенти готують критичне есе за темою.
У рамках вивчення тематичного блоку „Ніколи не припиняйте вчитися” на
третьому курсі було запропоновано вивчення такої підтеми як „Самоосвіта у сучасному
медіа-просторі”. Студенти самостійно підбирали та опрацьовували матеріали, які стали
частиною індивідуальних робот, у яких вони представляли їх погляди щодо
можливостей використання медіа-освітніх технологій у самоосвітніх цілях.
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Наш досвід свідчить, що застосування готових медіа продуктів у навчанні
студентів-філологів дозволяє індивідуалізувати навчальний процес шляхом підбору
відповідних матеріалів, що розвивають критичне мислення; покликані формувати
незалежну позицію кожного студента; сприяють особистому самовираженню
засобами медіа-освітніх технологій.
4.2. Розроблення власних медіа продуктів

Робота над власними медіа продуктами дозволяє формувати творчі навички
щодо застосування медіа-освітніх технологій. Згідно до розроблених програм,
ознайомлення із засобами медіа-освітніх технологій супроводжується створенням за
їх допомогою певних медіа текстів (табл. 1).
Таблиця 1
Рекомендації щодо розроблення студентами власних медіа продуктів
Курс

Етап експерименту

1

Пропедевтичний

2

Операційно-діяльнісний

3
4

Операційно-діяльнісний
Операційно-діяльнісний

5

Інтеграційно-творчий

Засоби медіа-освітніх
технологій

Медіа продукти

Офіційні електронні
листи, сторінка у
Facebook, коментарі
Канал YouTube та
формування медіатеки
YouTube
Glogster
Мультимедійні плакати
Glog
Windows Movie Maker
Відеороліки
Microsoft Power Point Презентації Power Point
Інтернет платформи для
Блог майбутнього
створення блогів
учителя
e-mail
Facebook

Так, на пропедевтичному етапі експерименту (на першому курсі), студенти
ознакомлюються із правилами створення електронних листів та нормами
професійного спілкування засобами електронної пошти, соціальних мереж та
блоґосфери. Операційно-діяльнісний етап ескперименту характеризується
сфокусованістю на створенні: 1) власного каналу YouTube та формуванні медіа
теки, а також на створенні елементарних мультимедійних продуктів у вигляді
мультимедійних плакатів на сайті Glogster (на другому курсі); 2) відеороліків за
допогою програми Windows Movie Maker (на третьому курсі); 3) презентацій
навчального призначення у програмі Microsoft Power Point (на четвертому курсі).
Інтеграційно-творчий етап передбачає формування навичок створення власних
медіа текстів засобами вище зазначених програм на творчому рівні та управління
блоґом майбутнього викладача.
4.3. Електронне тестування студентів

У процесі індивідуальної роботи студентів над дисципліною „Практичний
курс основної іноземної мови (англійської)” було застосовано електронне
тестування. Тестування у блозі автора відбувалося у рамках викладання
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граматики англійської мови на першому курсі перекладацького та філологічного
відділень ТНУ ім. В.І. Вернадського. Причинами вибору даної дисципліни, як
зазначено у попередньо опублікованій роботі автора, стали були:
1) відповідність формату електронного тестування цілям та змісту навчання
граматики; 2) кількість годин, які відведено для аудиторної роботи з граматики
(2 академічні години на тиждень), а також 3) необхідність ефективної організації
самостійної роботи студентів [5, с. 142]. Тестування в онлайн режимі
відбувається у рамках поточного контролю з зазначеної дисципліни. Проведення
контролю знань здійснюється з урахуванням таких вимог: 1) тривалість
контрольного заходу; 2) оперативність; 3) доступність; 4) наявність зворотного
зв’язку;5) відповідність
застосованим
педагогічним
технологіям;
6) відповідність змісту навчання; 7) вірогідність [5, с. 142].
Отже, організація індивідуальної роботи дозволяє формувати у студентів
необхідні в інформаційному суспільстві навички просунутого споживача медіа
продукції, творця власних медіа продуктів та професіонала, який на власному
досвіді пізнає можливості застосування сучасних медіа-освітніх платформ.
ВИСНОВКИ

Власний досвід та результати експериментальної перевірки свідчать, що
навчання студентів-філологів із застосуванням сучасних форм та методів медіаосвітніх технологій у повній мірі сприяє вирішенню завдань певних дисциплін та
загальних задач професійної підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей. Так, застосування електронної пошти та соціальної мережі Фейсбук
оптимізує умови навчання майбутніх учителів-філологів іноземній мові та формує в
них навички професійного спілкування; насичує процес навчання іншомовними
матеріалами, що відповідають віковим та індивідуальним потребам студентів.
Застосування освітніх платформ для створення мультимедійних плакатів, а також
стандартних програм Windows Movie Maker та Microsoft Power Point сприяє
поглибленню змісту дисциплін, індивідуалізації навчання та формуванню навичок
створення власних медіа продуктів навчального призначення, що є одним із
найважливіших
завдань
підготовки
майбутніх
учителів
філологічних
спеціальностей до професійної діяльності. Застосування блоґу викладача та
електронного тестування удосконалює організацію самостійної та індивідуальної
роботи студентів, формує досвід користування сучасними медіа-освітніми
платформами. Таким чином, за умов застосування медіа-освітніх технологій у
філологічному закладі значно зростає ресурсоємкість навчального процесу та
реалізується його спрямованість на формування у студентів професійних
компетентностей, необхідних учителям двадцять першого століття.
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