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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH 
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The article, based on the analysis of scientific sources and own research, considers the problem 
of professional training of future educators of preschool education institutions for the use of media 
technologies in psychological and pedagogical research. The views of scientists, the legal framework 
and official regulations, in particular, the Law of Ukraine "On Higher Education", "On additional 
measures to ensure the development of education in Ukraine", "Joint Declaration of the Ministers of 
Education of Europe" on the above-mentioned issue are analyzed. The problems of insufficient level 
of readiness of educators for systematic and effective use of media technologies in professional 
activity are actualized. It is determined that in the context of presentation of theoretical and practical 
principles of preparation of future educators for the use of media technologies in PEI (preschool 
education institutions) is expedient to appeal to the study and analysis of key concepts that outline 
the vector of scientific research. It was found that the professional development of future educators 
encourages the acquisition of a system of knowledge and practical skills for orientation in the 
excessive information flows of today (search, assimilation, use of necessary media information; 
adequate perception, critical thinking, creative interpretation of various media products). The article 
identifies the main functions of the use of media technologies in the educational process of higher 
education. It is stated that the result of training future educators of preschool education is their 
readiness to use media technology in professional activities. It is concluded that the effectiveness of 
training future educators of PEI to use media technologies in professional activities can be achieved 
through the introduction of a number of pedagogical means and measures: the formation of 
motivation for professional activity; systematic and consistent study of professional disciplines on 
the basis of integration; introduction of media technologies in the educational process. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ПСИХОЛОГІЧНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Б. І. Семчук 

У ст атт і, на основі аналізу наукових джерел т а власних досліджень, розглянуто 
проблему професійної підготовки майбут ніх вихователів закладів дошкільної освіт и до 
застосування медіат ехнологій в психолого-педагогічних дослідженнях. Проаналізовано 
погляди науковців, законодавчу базу т а офіційно-нормативні документи, зокрема, Закон 
України "Про вищу освіту"; Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в 
Україні; Спільна декларація мініст рів освіти Європи щодо означеної проблеми. Актуалізовані 
проблеми недост ат нього рівня підготовленості вихователів до систематичного й 
ефект ивного використ ання медіатехнологій в професійній діяльності. Визначено, що у 
контекст і викладу теоретичних і практ ичних засад підготовки майбут ніх вихователів до 
використ ання медіат ехнологій в ЗДО доцільно апелювати до вивчення й аналізу ключових 
концепт ів, які окреслюють вектор наукового пошуку. З’ясовано, що професійне ст ановлення 
майбут ніх виховат елів ЗДО спонукає до набут т я сист еми знань і практ ичних умінь для 
орієнт ації в надмірних інформаційних пот оках сьогодення (пошук, засвоєння, заст осування 
необхідної медіаінформації; адекват не сприймання, крит ичне осмислення, т ворче 
інт ерпрет ування різноформат ної медіапродукції). У ст ат т і визначено основні функції 
заст осування медіат ехнологій у освіт ньому процесі закладу вищої освіт и. З’ясовано, що 
результ ат ом підгот овки майбут ніх виховат елів закладів дошкільної освіт и є гот овніст ь до 
заст осування медіат ехнологій в професійній діяльност і. Зроблено висновок, що ефект ивніст ь 
підгот овки майбут ніх виховат елів ЗДО до заст осування медіаіт ехнологій в професійній 
діяльност і можливо досягт и завдяки впровадженню низки педагогічних впливів і заходів: 
формування мот ивації до професійної діяльност і; сист емніст ь т а послідовніст ь вивчення 
фахових дисциплін на засадах інт еграції; упровадження медіат ехнологій у освіт ній процес. 

 
Ключові слова: медіат ехнології, майбут ні виховат елі, заклади дошкільної освіт и, професійна 

підгот овка, медіаосвіт а, медіакомпет ент ніст ь. 
 

 
Introduction of the issue. The current 

stage of development of the preschool 
education system is marked by 
educational innovations aimed at 
preserving the legacy of the past and at 
the same time modernizing in accordance 
with the latest achievements of science. A 
characteristic feature of the development 
of preschool education is the search for 
new content, forms, methods, tools for the 
development of education and upbringing 
of children, concepts of management of 
the educational process, conducting 
experimental activities aimed at 
developing and implementing educational 
innovations. 

The digitalization of the educational 
process in preschool education 
institutions (hereinafter – PEI) 
necessitates the improvement of 
pedagogical skills of educators on 

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку системи дошкільної освіти 
позначений освітніми інноваціями, 
спрямованими на збереження досягнень 
минулого й водночас на модернізацію 
відповідно до новітніх надбань науки. 
Характерною особливістю розвитку 
дошкільної освіти є пошук нового змісту, 
форм, методів, засобів розвитку навчання 
й виховання дитини, концепцій 
управління навчально-виховним 
процесом, провадження 
експериментальної діяльності, 
спрямованої на розроблення й утілення 
освітніх інновацій. 

Диджиталізація освітньо-виховного 
процесу в закладах дошкільної освіти (далі 
– ЗДО) зумовлює необхідність 
удосконалення педагогічної майстерності 
вихователів щодо педагогічно виваженого 
та творчого використання засобів 
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pedagogically balanced and creative use of 
information technology and various media 
products. 

Current state of the issue. The 
dissertations of S. Atonasyan, 
A. Kravtsova, T. Lavina, M. Lebedeva, 
A. Mogilev, O. Smolyaninov, S. Udalov 
and others focused on improving the 
training of future teachers in the field of 
information and communication 
technologies. Theoretical developments 
concerning preparation of teachers for 
work with media information (A. Kopov, 
G. Malyuchenko, E. Stolbnikova, 
A. Fedorov, N. Hilko, A. Sharikov, etc.) are 
of great importance. The formation of the 
readiness of future teachers to use 
computer information technology in 
professional activities has become the 
object of analysis in the works of 
N. Dykanskaya, O. Maiboroda, 
O. Razinkina, O. Trofimov and others. 
S. Dyachenko, T. Kotyk, I. Taran, 
S. Semchuk and others studied the 
formation of information and 
communication competence of future 
educators of PEIs. 

At the same time, the study of 
psychological and pedagogical literature 
on the problem, as well as the practice of 
training future educators indicate the 
need for comprehensive study of their 
preparation for the use of media 
technologies in professional activities.  

Outline of unresolved issues brought 
up in the article. Based on the 
bibliographic analysis of scientific 
literature and practical experience, it was 
found that the problem of preparing 
future educators to use media information 
in professional activities has not been the 
subject of independent investigation. 

Aim of research is to substantiate the 
problem of professional training of future 
educators of preschool education 
institutions to use media technologies in 
psychological and pedagogical research. 

Results and discussion. Currently, the 
problems of insufficient level of 
preparedness of educators for the 
systematic and effective use of media 
technologies in professional activities 

інформаційних технологій і 
різноформатної медіапродукції. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На вдосконаленні підготовки 
майбутніх педагогів у сфері 
інформаційних і комунікаційних 
технологій зосереджено увагу в 
дисертаціях С. Атонасян, А. Кравцової, 
Т. Лавиної, М. Лебедєвої, А. Могильова, 
О. Смолянінова, С. Удалова та ін. Вагоме 
значення мають теоретичні 
напрацювання, що стосуються підготовки 
педагогів до роботи з медіаінформацією 
(A. Копів, Г. Малюченко, Е. Столбнікова, 
A. Федоров, Н. Хілько, A. Шаріков та ін.). 
Формування готовності майбутніх 
педагогів до використання комп’ютерних 
інформаційних технологій у професійній 
діяльності поставало об’єктом аналізу в 
працях Н. Диканської, О. Майбороди, 
О. Разинкіної, О. Трофимова та ін. 
Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх вихователів 
ЗДО досліджували С. Дяченко, Т. Котик, 
І. Таран, С. Семчук та ін.  

Водночас вивчення психолого-
педагогічної літератури з порушеної 
проблеми, а також практика підготовки 
майбутніх вихователів засвідчують 
необхідність комплексного студіювання 
їхньої підготовки до застосування 
медіатехнологій в професійній діяльності. 

Метою статті є обґрунтування 
проблеми професійної підготовки 
майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти до застосування медіатехнологій в 
психолого-педагогічних дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. На 
підставі бібліографічного аналізу наукової 
літератури та практичного досвіду 
з’ясовано, що проблема підготовки 
майбутніх вихователів до використання 
медіаінформації в професійній діяльності 
не поставала предметом самостійної 
розвідки. Нині актуалізовані проблеми 
недостатнього рівня підготовленості 
вихователів до систематичного й 
ефективного використання 
медіатехнологій в професійній діяльності. 
Інтегративний характер освітніх 
медіаінформаційних ресурсів та 
технологій, що створюють основу для 
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have been brought up. The integrative 
nature of educational media information 
resources and technologies that create the 
basis for the informatization of preschool 
education, requires attention to these 
characteristics to form the content of 
training of future educators in HEIs 
(higher education institutions). At the 
same time, educational institutions do not 
sufficiently use the potential of media 
training of future educators, which 
necessitates scientific substantiation of 
pedagogical conditions and proper 
educational and methodological support 
for the effectiveness of this process. 

In the context of presenting the 
theoretical and practical principles of 
preparing future educators for the use of 
media technologies in PEIs, it is advisable 
to appeal to the study and analysis of key 
concepts that outline the vector of 
scientific research. 

The "society of knowledge" becomes a 
new quality of social development as a 
civilizational perspective to which 
humanity is moving. Its dominant factor 
is a smart, innovative, democratic and 
self-sufficient person, for whom the 
acquisition of knowledge will be an 
essential feature of lifestyle, for it anables 
him/her to act on the basis of acquired 
knowledge, as well as their practical use, 
therefore, an important component of the 
"knowledge of society" is the information 
component [7: 4-6]. 

Mankind is an active consumer of 
information, the volume of which is 
constantly growing. Every day, the world 
of media creates a media reality around 
people, under the influence of which the 
worldview, education, culture and life 
values in society are formed. Thus, the 
one of the most important tasks of higher 
education is the informatization of the 
pedagogical process, the harmonious 
structuring of which is the use of media 
educational technologies in higher 
education. 

The processes of transformation and 
modernization of higher education 
regulated in official and normative 
documents (On Higher Education, 2014; 

інформатизації дошкільної освіти, вимагає 
уваги до цих характеристик для 
формування змісту підготовки майбутніх 
вихователів у ЗВО. Водночас освітні 
заклади недостатньо використовують 
потенціал для медіапідготовки майбутніх 
вихователів, що зумовлює необхідність 
наукового обґрунтування педагогічних 
умов і належного навчально-методичного 
супроводу для ефективності цього 
процесу.  

У контексті викладу теоретичних і 
практичних засад підготовки майбутніх 
вихователів до використання 
медіатехнологій в ЗДО доцільно апелювати 
до вивчення й аналізу ключових 
концептів, які окреслюють вектор 
наукового пошуку.  

Цивілізаційною перспективою, до якої 
рухається людство, новою якістю 
суспільного розвитку стає "суспільство 
знань". Домінантним його чинником є 
розумна, інноваційна, демократична й 
самодостатня Людина, для якої отримання 
знань буде сутнісною рисою способу 
життя, вона буде здатна діяти на основі 
отриманих знань, а також практичного їх 
використання. Важливий складник 
"суспільства знань" – інформаційна 
компонента [7: 4-6]. 

Людство – активний споживач 
інформації, обсяги якої невпинно 
зростають. Щодня світ медіа створює 
навколо людей медійну реальність, під 
впливом якої формується світогляд, 
освіта, культура й життєві цінності в 
соціумі. З огляду на це, одним із 
найважливіших завдань вищої школи стає 
інформатизація педагогічного процесу, 
органічний структурант якої – 
використання медіаосвітніх технологій у 
вищій освіті. 

Процеси трансформації й модернізації 
вищої освіти, що регламентовані в 
офіційно-нормативних документах (Про 
вищу освіту, 2014; Про додаткові заходи 
щодо забезпечення розвитку освіти в 
Україні, 2008; Спільна декларація міністрів 
освіти Європи, 1999), передбачають: 
реалізацію ідей педагогічного партнерства 
в дистанційному навчанні; організацію 
адаптивного навчального процесу, 
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On Additional Measures to Ensure 
Education Development in Ukraine, 2008; 
Joint Declaration of European Ministers 
of Education, 1999) includes: 
implementation of pedagogical 
partnership ideas in distance learning. 
training; organization of adaptive 
educational process, innovative 
educational process in PEIs; increasing 
the availability of quality education for the 
broadest segments of the population 
through the use of modern information 
technology. 

At the same time, globalization and the 
informatization of the world have made 
our perception of reality largely dependent 
on how it is presented by the media. In 
the era of digital and interactive 
technologies, this is becoming an urgent 
problem for the development and reform 
of all levels of education. Media reality is a 
necessary condition for objective 
perception and understanding of reality. 
The impact of data on a person's 
consciousness and his/her ability to 
critically perceive and comprehend 
information that should be formed from 
childhood is especially important. Media 
literacy is gradually becoming an 
educational component of both the 
individual and the learning process for 
the formation of media immunity. In line 
with the issue under discussion, the 
provisions of the Concept of 
Implementation of Media Education in 
Ukraine (2010) and the results of the 
experiment on the introduction of media 
education in the educational process of 
secondary schools are of paramount 
importance. Dissemination and 
popularization of ideas of media 
education, formation of media literacy of 
all participants in the educational process 
is one of the tasks of pedagogical 
education, as well as training of a modern 
educator. The professional development of 
future educators encourages the 
acquisition of a system of knowledge and 
practical skills for orientation in the 
excessive information flows of today 
(search, assimilation, use of necessary 
media information; adequate perception, 

інноваційного освітнього процесу у ЗВО; 
підвищення доступності якісної освіти для 
найширших верств населення через 
використання сучасних інформаційних 
технологій. 

Водночас глобалізація й інформатизація 
світу зробили наше сприйняття реалій 
суттєвою мірою залежним від того, як їх 
подають медіа. В епоху розвитку цифрових 
та інтерактивних технологій це стає 
актуальною проблемою для розвитку й 
реформування всіх ланок освіти. 
Медіареальність – необхідна умова 
об’єктивного сприйняття та розуміння 
дійсності. Особливо важливий вплив 
медіаінформації на свідомість людини та її 
здатність критично сприймати, 
осмислювати інформацію, що має 
формуватися з дитинства. Медіаграмотність 
поступово стає освітнім компонентом як 
особистості, так і навчального процесу для 
формування медіаімунітету. У руслі 
порушеної проблеми посутнє значення 
мають положення "Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні" (2010) і результати 
проведеного експерименту з упровадження 
медіаосвіти в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх закладів. Поширення й 
популяризація ідей медіаосвіти, формування 
медіаграмотності всіх учасників навчально-
виховного процесу – одне із завдань 
педагогічної освіти, а також підготовки 
сучасного педагога-вихователя. Професійне 
становлення майбутніх вихователів ЗДО 
спонукає до набуття системи знань і 
практичних умінь для орієнтації в надмірних 
інформаційних потоках сьогодення (пошук, 
засвоєння, застосування необхідної 
медіаінформації; адекватне сприймання, 
критичне осмислення, творче 
інтерпретування різноформатної 
медіапродукції). 

О. Коневщинська зауважує, що в 
працях зарубіжних учених (У. Карлсона, 
Р. К’юби, Л. Мастермана С. Мінккінена, 
Дж. Сіменса, К. Фон Файлітцена та ін.) 
з’ясовано специфіку медіатехнологій, їхні 
ключові аспекти. Особливу увагу 
науковець звертає на студії авторів 
(А. Бейвлас, С. Берковіц, П. Марсдеа, 
Дж. Морено, Б. Уеллман, Л. Фриман та 
інші), які досліджували теорії соціальних 
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critical thinking, creative interpretation of 
various media products). 
O. Konevshchyna notes that the works of 
foreign scholars (W. Carlson, R. Cuba, 
L. Masterman, S. Minkkinen, J. Siemens, 
K. Von Failitzen, etc.) clarified the 
specifics of media technologies, their key 
aspects. The scientist pays special 
attention to the studies of authors 
(A. Beyvlas, S. Berkowitz, P. Marsdea, 
J. Moreno, B. Wellman, L. Freeman and 
others), who studied theories of social 
networks. In the investigations of 
G. Veletsianos, O. Gerasimchuk, 
J. Siemens, and others. the basics of the 
theory of electronic and continuous 
learning are characterized; in the works of 
O. Boryshpolets, L. Naidenova, 
O. Golubeva, O. Volosheniuk, V. Ivanov, 
I. Fateev, O. Fedorov and others. 
interpretation of current problems of 
media culture, media education, media 
pedagogy and media psychology is offered 
[6: 33]. 

"Media" is carriers of messages 
acquired by means of the latest 
technologies. In addition, it is possible to 
interpret the "media" as a set of 
technological tools and techniques 
necessary to convey to the consumer an 
information message of a certain form [8: 
208]. 

Media (mass media) – systematic 
replication, dissemination by technical 
means of specially prepared, socially 
significant messages. Technical complexes 
that provide rapid transmission and mass 
reproduction of verbal, figurative, musical 
information (print, radio, television, film, 
sound, video), which is called the media 
[8: 208].  

The emergence of new media is the 
result of the active development of the 
Internet. The dynamic development of the 
World Wide Web, as well as a set of 
specific features (hypertextuality, 
multimedia and interactivity) have 
become a powerful impetus for 
quantitative and qualitative entry of 
traditional media into the virtual world, as 
well as unique and synthetic forms of 
online media communication. New media 

мереж. У розвідках Г. Велетсіаноса, 
О. Герасимчука, Дж. Сіменса й ін. 
схарактеризовано основи теорії 
електронного та безперервного навчання; 
у роботах О. Боришпольця, 
Л. Найдьонової, О. Голубєвої, 
О. Волошенюка, В. Іванова, І. Фатєєва, 
О. Федорова та ін. запропоновано 
інтерпретацію актуальних проблем 
медіакультури, медіаосвіти, 
медіапедагогіки й медіапсихології [6: 33]. 

"Медіа" – це носії повідомлень, що 
набуті засобами новітніх технологій. Крім 
того, можливо трактувати "медіа" як 
сукупність технологічних засобів і 
прийомів, необхідних для передання 
споживачеві інформаційного 
повідомлення певної форми [8: 208]. 

Медіа (засоби масової інформації) – 
систематичне тиражування, поширення за 
допомогою технічних засобів спеціально 
підготовлених, соціально значущих 
повідомлень. Технічні комплекси, що 
забезпечують швидке передавання й 
масове тиражування словесної, образної, 
музичної інформації (друк, радіо, 
телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис), 
називають засобами масової інформації 
[8: 208].  

Виникнення нових медіа – результат 
активного розвитку інтернету. 
Динамічність розбудови всесвітньої 
павутини, а також набір специфічних 
ознак – гіпертекстуальності, 
мультимедійності та інтерактивності – 
стали потужним імпульсом для кількісного 
і якісного входження традиційних ЗМІ до 
віртуального світу, а також для появи 
унікальних та синтетичних форм 
мережевої медіакомунікації. Нові медіа 
часто асоціюють із сучасними медіа, що 
засновані на цифрових технологіях: 
інтернет‐видання, презентації на CD, 
комп’ютерні ігри, соціальні мережі тощо. 
До основних їхніх ознак, крім зазначених 
мультимедійності, гіпертекстуальності, 
інтерактивності, належать генерування 
інформації в режимі реального часу, 
персоналізація доставки споживачеві, 
можливість користувача брати участь у її 
творенні, впливати на процес колективної 
медіатворчості. Саме цими ознаками нові 
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is often associated with the one based on 
digital technologies: online publications, 
CD presentations, computer games, social 
networks, etc. Their main features, in 
addition to multimedia, hypertextuality, 
interactivity, include real-time 
information generation, personalization of 
delivery to the consumer, the user's 
ability to participate in its creation, to 
influence the process of collective media 
creation. It is these features that 
distinguish new media from traditional 
media [5]. 

Recently, the terms "technology", 
"information technology", "information 
and communication technology", "media 
technology" are very often used, despite 
the lack of common interpretations and 
definitions. But each of them exists and 
being studied and implemented. 
Technology (from the Greek téchne - art, 
skill, ability and logia - study) - a set of 
methods and tools to achieve the desired 
result; method of converting this into 
necessary. 

Today, media education technologies 
involve both traditional mass media 
(periodicals, radio, television, cinema, 
etc.) and the latest information 
technologies, namely: software, hardware 
and devices that operate on the basis of 
computer technology; also use modern 
methods and systems of information 
exchange that provide operations of 
collection, accumulation, storage, 
processing and transmission of 
information [4]. 

The application of the latest media 
technologies opens new opportunities for 
teachers and students, significantly 
expands and diversifies the content of 
teaching, methods and organizational 
forms of the educational process, provides 
a high scientific and methodological level 
of teaching. Media technology is a 
powerful motivation for students to study. 
The use of media technologies in the 
educational process of higher education 
institutions is not only appropriate but 
also necessary. They perform the following 
main functions: 

- informatization of the educational 

медіа відрізняються від традиційних ЗМІ 
[5].  

Останнім часом дуже часто вживаються 
терміни "технологія", "інформаційні 
технології", "інформаційно-комунікаційні 
технології", "медіатехнології", незважаючи 
на відсутність єдиних трактувань і 
визначень. Та кожна з них має право на 
існування, вивчення і впровадження. 
Технологія (з грецької téchne – мистецтво, 
майстерність, уміння й logia – вивчення) – 
сукупність методів і інструментів для 
досягнення бажаного результату; спосіб 
перетворення даного в необхідне. 

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 [4].  

Застосування досягнень новітніх 
медіатехнологій відкриває перед 
викладачами та студентами нові 
можливості, значно розширює та 
урізноманітнює зміст навчання, методи та 
організаційні форми освітнього процесу, 
забезпечує високий науковий і 
методичний рівень викладання. Їх 
застосування підвищує ефективність 
подання нового матеріалу, розвиває їх 
розумові та творчі здібності. 
Медіатехнології – це потужна мотивація 
студентів до навчання. 

Застосування медіатехнологій у 
освітньому процесі закладів вищої освіти є 
не лише доцільним, а й необхідним. Вони 
виконують такі основні функції: 

- інформатизація освітнього процесу 
(доступ до різних джерел інформації);  

- активізація навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; 

- підвищення мотивації студентів до 
навчання;  

- інтерактивність навчання; 
- моніторинг освітнього процесу; 
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process (access to various sources of 
information); 

- intensification of educational and 
cognitive activities of students; 

- increasing the motivation of students 
to study; 

- interactivity of learning; 
- monitoring of the educational 

process; 
- increase the efficiency of students' 

learning; 
- encouragement of creative activity 

(preparation of presentations with the use 
of computer programs; participation of 
students in video conferences, work with 
foreign students, etc.). 

The modern world is increasingly 
appealing to social media. Among the 
general characteristics of this 
phenomenon is the focus on maximum 
interaction (interaction) of users in the 
virtual Internet or mobile environment. 
Researchers describe social media as a 
group of Internet applications and 
services built on Web 2.0 ideologies and 
technologies that allow them to create and 
share custom content. Researchers have 
proposed a classification of social media 
that reflects their main elements: blogs, 
social networks (Facebook), collaborative 
projects (Wikipedia), content communities 
(YouTube), virtual social worlds 
(SecondLife), virtual game worlds. ("World 
of Warcraft"). Researchers also consider 
media communication to be a new layer of 
media – a process of communication that 
takes place with the help of the media [5]. 

Media (from the Latin "medium" - 
means, method) – means and tools for 
storing and transmitting information, 
data for individual and mass audiences. 
The token of the media (mass media) is 
often used in a synonymous series, 
although foreign science analyzes the 
media in a broader sense, in particular in 
terms of communication - the 
dissemination of information, ideas and 
opinions that are part of human life. 
Methods and ways of conveying this data 
to people are implemented by the media 
(friends' cards, telephone conversations, 
computer disks, etc.) [5]. 

- підвищення ефективності засвоєння 
студентами навчального матеріалу; 

- спонукання до творчої діяльності 
(підготовка презентацій з використанням 
комп’ютерних програм; участь студентів у 
відеоконференціях, робота з зарубіжними 
студентами і інше). 

Сучасний світ дедалі частіше апелює до 
соціальних медіа. Серед загальних 
характеристик цього явища варто назвати 
орієнтацію на максимальну взаємодію 
(інтеракцію) користувачів у віртуальному 
інтернеті чи в мобільному середовищі. 
Дослідники описують соціальні медіа як 
групу інтернет-додатків і сервісів, 
побудованих на ідеології та технології "Web 
2.0", що дають змогу створювати 
користувацький контент й обмінюватися 
ним. Науковці запропонували класифікацію 
соціальних медіа, що відображає їхні основні 
елементи: блоги, соціальні мережі 
("Facebook"), спільні проекти ("Wikipedia"), 
контентні спільноти ("YouTube"), віртуальні 
соціальні світи ("SecondLife"), віртуальні 
ігрові світи ("World of Warcraft"). Новим 
нашаруванням медіа дослідники вважають 
також медіакомунікації – процес 
комунікації, що відбувається за допомогою 
медіа [5].  

Ме ́діа (від лат. "medium" – засіб, спосіб) 
– засоби й інструменти зберігання та 
передання інформації, даних для 
індивідуальної й масової аудиторії. У 
синонімічному ряду часто вживають 
лексему ЗМІ (засоби масової інформації, 
мас-медіа), хоч зарубіжна наука аналізує 
медіа в більш широкому значенні, зокрема 
з погляду комунікації – поширення 
інформації, ідей і думок, що є частиною 
людського життя. Методи та способи 
донесення цих даних до людей реалізують 
медіа (листівки друзів, телефонні розмови, 
комп’ютерні диски тощо) [5]. 

Термін "технологія" посідає важливе 
місце в методиці медіаосвіти, оскільки 
застосування будь-якої технології має 
великий вплив на результат освіти. 

Технології медіаосвіти сьогодні 
передбачають залучення до освітнього 
процесу як традиційних засобів масової 
інформації (періодичні видання, радіо, 
телебачення, кіно тощо), так і засоби 
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The term "technology" occupies an 
important place in the methodology of 
media education, as the use of any 
technology has a great impact on 
educational outcomes. 

Today, media education technologies 
involve both traditional mass media 
(periodicals, radio, television, cinema, etc.) 
and the latest information technologies in 
the educational process: software and 
hardware and devices that operate on the 
basis of computer technology; modern 
methods and systems of information 
exchange that provide operations of 
collection, accumulation, storage, 
processing and transmission of 
information. 

It should be noted that the individual's 
consumption of media information is 
designed to satisfy desires, interests in the 
process of learning with the help of various 
modern technical means. 

The presentation encourages the 
identification of criteria for the culture of 
consumption of media information. The 
culture of consumption of media 
information began to form and develop from 
the beginning of human use of various 
means in their information activities. 
Modern pedagogical science shows an 
increased interest in the theoretical 
justification and practical formation of 
media culture of future teachers. 

In the structure of media culture of the 
educator it is necessary to single out such 
components as media awareness (system 
of knowledge about the means of 
communication and their impact on the 
personality of the preschooler); media 
education (a set of systematized media 
knowledge, skills, values of media 
education); media literacy (system of 
knowledge, skills and abilities of critical 
assessment and creation of media 
messages). According to the new version 
of the Concept of Implementing Media 
Education in Ukraine, media literacy is a 
component of media culture related to the 
ability to use information and 
communication techniques, express 
themselves and communicate through the 
media, successfully obtain information, 

новітніх інформаційних технологій: 
програмно-апаратні засоби і пристрої, що 
функціонують на базі обчислювальної 
техніки; сучасні способи і системи 
інформаційного обміну, що забезпечують 
операції збирання, накопичення, 
збереження, оброблення й передавання 
інформації. 

Варто зазначити, що споживання 
особистістю медіаінформації спроектовано 
на задоволення бажань, інтересів у 
процесі засвоєння знань за допомогою 
різних сучасних технічних засобів. 

Виклад спонукає до виокремлення 
критеріїв культури споживання 
медіаінформації. Культура споживання 
медіаінформації почала формуватися й 
розвиватися з початку використання 
людиною різних засобів у своїй 
інформаційній діяльності. Сучасна 
педагогічна наука демонструє посилене 
зацікавлення до теоретичного 
обґрунтування та практичного 
формування медіакультури майбутніх 
педагогів.  

У структурі медіакультури педагога-
вихователя варто виокремлювати такі 
складники, як медіаобізнаність (система 
знань про засоби комунікації та їхній вплив 
на особистість дошкільника); 
медіаосвіченість (сукупність 
систематизованих медіазнань, умінь, 
ціннісного ставлення до медіаосвіти); 
медіаграмотність (система знань, умінь і 
навичок критичного оцінювання та 
створення медіаповідомлень). Згідно з 
новою редакцією "Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні", медіаграмотність – 
складник медіакультури, що стосується 
вміння користуватися інформаційно-
комунікаційною технікою, виражати себе й 
спілкуватися за допомогою медіазасобів, 
успішно отримувати необхідну інформацію, 
свідомо сприймати та критично 
витлумачувати відомості з різних медіа, 
відмежовувати реальність від її віртуальної 
симуляції, тобто розуміти реальність, 
сконструйовану медіаджерелами, 
осмислювати владні взаємини, міфи й типи 
контролю, які вони культивують. 

Медіаінформаційна грамотність – МІГ 
("media and informational literacy – MIL") – 
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consciously perceive and critically 
interpret information from various media. 
reality from its virtual simulation, ie to 
understand the reality constructed by 
media sources, to comprehend the power 
relations, myths and types of control that 
they cultivate. Media and informational 
literacy (MIL) is a modern UNESCO 
strategy that combines the traditional 
concepts of media literacy and 
information literacy into a common MIG 
concept, which refers to a combined set of 
competencies (knowledge, skills and 
relationships) needed. for today for life 
and work. MIG covers all types of media 
and other sources, regardless of the 
technology used; aimed at providing equal 
access to information and knowledge, 
promoting the formation of a free, 
independent and pluralistic media and 
information system, expanding the rights 
and freedom of expression of people. 

Ukrainian educational issues in the 
context of the global media information 
space are also studied by Ukrainian 
researchers: O. Baryshpolets, N. Gabor, 
V. Ivanov, L. Naidenova, G. Onkovych, 
I. Chemerys, L. Masterman and others. 

Media education as a process of 
individual development and self-
development with the use of media 
information aims to develop a culture of 
communication, the ability to consciously 
perceive, interpret media texts to expand 
general and professional knowledge, 
creative and communicative abilities of the 
individual. The educational process is 
impossible without the use of media and 
information technology, as they have 
different purposes – information, 
educational, educational, entertainment, 
etc. [2: 4-5]. 

The task of the teacher-educator is to 
prepare children for productive 
development of the environment, to form 
the ability to work competently and 
correctly with media information. The main 
philosophical and psychological-
pedagogical concepts of media education 
focus the attention of modern educators on 
the multiplicity and multifaceted media 
information, aimed at forming the initial 

сучасна стратегія ЮНЕСКО, що поєднує 
традиційні концепти "медіаграмотності" та 
"інформаційної грамотності" у спільний 
концепт МІГ, який позначає комбінований 
набір компетенцій (знань, навичок і 
взаємин), необхідних на сьогодні для 
життя й роботи. MIГ охоплює всі види 
засобів масової інформації та інших 
джерел, незалежно від використовуваних 
технологій; спрямована на надання 
рівноправного доступу до інформації та 
знань, сприяння формуванню вільної, 
незалежної й плюралістичної медіа- та 
інформаційної системи, розширення прав 
і свободи самовираження людей. 

Медіаосвітні питання в контексті 
всесвітнього медіаінформаційного 
простору вивчають й українські 
дослідники: О. Баришполець, Н. Габор, 
В. Іванов, Л. Найдьонова, Г. Онкович, 
І. Чемерис, Л. Мастерман та інші.  

Медіаосвіта як процес розвитку й 
саморозвитку індивіда з використанням 
медіаінформації має на меті розвивати 
культуру спілкування, уміння усвідомлено 
сприймати, інтерпретувати медіатексти для 
розширення загальних і професійно вагомих 
знань, творчих та комунікативних 
здібностей особистості. Освітній процес 
неможливий без застосування медіазасобів й 
інформаційних технологій, оскільки вони 
мають різноманітне призначення – 
інформаційне, виховне, просвітницьке, 
розважальне тощо [2: 4-5].  

Завдання педагога-вихователя – 
готувати дітей до продуктивного освоєння 
довкілля, формувати вміння грамотно й 
правильно працювати з 
медіаінформацією. Основні філософські та 
психолого-педагогічні концепції 
медіаосвіти зосереджують увагу сучасного 
педагога-вихователя на багатозначності й 
поліаспектності медіаінформації, що 
спрямована на формування початкового 
рівня медіаграмотності дошкільної 
аудиторії, її соціокультурний розвиток та 
адаптацію до нових реалій життя. 
Водночас положення медіапедагогіки 
сфокусовані на підготовку майбутніх 
вихователів до якісного використання 
медіаінформації в процесі професійної 
діяльності. У цьому контексті йдеться про 
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level of media literacy of preschool 
audience, its socio-cultural development 
and adaptation to new realities of life. At 
the same time, the provisions of media 
pedagogy are focused on preparing future 
educators for the quality use of media 
information in the process of professional 
activity. In this context, we are talking 
about the development of critical thinking 
(the ability to analyze and detect the 
manipulative influence of the media, 
navigate the information flow); on the 
development of media culture (perception, 
dissemination, evaluation and critical 
analysis of media texts); on the 
development of social activity (awareness of 
the importance of the social role of media 
information); on the development of creative 
abilities and aesthetic perception of media 
information, its use in the educational 
process; on the development of consumer 
skills and technological skills (getting the 
maximum benefit in accordance with their 
desires and abilities); formation of media 
reflection (ethical model of behavior). 

The scale of the impact of media 
information on various spheres of an 
individual's life is growing daily, actualizing 
new tasks for the educational system, 
requiring the teacher-educator to have 
media competence. The most widespread in 
the scientific literature is the definition of 
competence as "a set of knowledge and 
skills necessary for effective professional 
activity: the ability to analyze, predict the 
consequences of professional activity using 
information" [3: 158]. 

Media competence is presented by 
researchers as a level of media culture 
that allows individuals to understand the 
sociocultural, economic and political 
contexts of media, confirms its ability to 
be a carrier and transmitter of media 
cultural tastes and patterns, effectively 
interact with the media space, initiate 
updated elements of media [1: 92]. 

Media competence of the future 
educator – the ability to perform 
professional activities in the formation of 
the media educational space PEIs, 
willingness to critically perceive and use 
media information in the educational 

розвиток критичного мислення (уміння 
аналізувати й виявляти маніпулятивний 
вплив медіа, орієнтуватися в 
інформаційному потоці); про розвиток 
медіакультури (сприйняття, поширення, 
оцінювання та критичний аналіз 
медіатекстів); про розвиток соціальної 
активності (усвідомлення значущості 
соціальної ролі медіаінформації); про 
розвиток творчих здібностей та 
естетичного сприйняття медіаінформації, 
її використання в освітньо-виховному 
процесі; про розвиток споживчих навичок 
і технологічних умінь (отримання 
максимальної користі відповідно до своїх 
бажань та здібностей); формування 
медіарефлексії (етичної моделі поведінки). 

Масштаби впливу медіаінформації на 
різні сфери життя особистості щоденно 
зростають, актуалізуючи нові завдання 
перед освітньою системою, вимагаючи від 
педагога-вихователя володіння 
медіакомпетентністю. Найбільшого 
поширення в науковій літературі набуло 
визначення компетентності як "сукупності 
знань і вмінь, необхідних для ефективної 
професійної діяльності: уміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовуючи інформацію" [3: 
158]. 

Медіакомпетентність представлена 
дослідниками як рівень медіакультури, що 
дає змогу особистості зрозуміти 
соціокультурний, економічний і політичний 
контексти функціювання медіа, 
підтверджує її спроможність бути носієм та 
передавачем медіакультурних смаків і 
шаблонів, ефективно взаємодіяти з 
медіапростором, започатковувати оновлені 
елементи медіакультури [1: 92]. 

Медіакомпетентність майбутнього 
педагога-вихователя – здатність якісно 
виконувати професійну діяльність із 
формування медіаосвітнього простору ЗДО, 
готовність до критичного сприйняття й 
використання медіаінформації в навчально-
виховному процесі, сформована 
медіакультура, що в сукупності сприятиме 
розв’язанню проблеми підготовки дитини 
до спілкування із засобами масової 
комунікації під час соціалізації. Саме 
медіакомпетентність допомагає захистити 
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process, formed media culture, which 
together will help solve the problem of 
preparing the child to communicate with 
the media. time of socialization. It is 
media competence that helps to protect 
the child from the potentially harmful 
effects of the media, to educate such a 
media consumer who could effectively 
satisfy their interests using the media. 
Conscious consumption of media 
information is possible on the basis of 
effective orientation in the media space 
and understanding of one's own media 
needs. For the future educator, media 
creativity and media communication play 
an important role, which contributes to 
improving the quality of interpersonal 
interaction, the development of media 
immunity from aggressive media. Active 
and effective introduction of media 
technologies in the pedagogical process of 
PEIs is an important factor in the 
development of media education. 

Conclusions and research 
perspectives. Thus, the problem of 
preparing future educators for the use of 
media technologies is relevant in 
philosophical, psychological and pedagogical 
works. Reforming preschool education, the 
need for its informatization require training 
of future educators who are well versed in 
modern media technologies, navigate in a 
wide arsenal of innovative pedagogical 
movement, they have information resources 
for quality organization of the educational 
process in PEI. Preparation of future 
educators for the use of media technologies 
in professional activities is a process of 
forming students' general pedagogical and 
special media knowledge, skills, skills of 
integrated educational activities, which are 
acquired during educational-practical and 
research work in HEIs and consolidate in 
pedagogical practice. The result of the 
training is the readiness to use media 
technologies in professional activities. The 
effectiveness of the preparation of future 
educators for the use of media technologies 
in professional activities can be achieved 
through the introduction of a number of 
pedagogical influences and measures: the 
formation of motivation for professional 

дитину від потенційно шкідливих ефектів 
медіа, виховати такого споживача медіа, 
який міг би ефективно задовольняти свої 
інтереси, використовуючи засоби масової 
комунікації. Свідоме споживання 
медіаінформації можливе на основі 
ефективного орієнтування в медіапросторі 
й осмислення власних медіапотреб. Для 
майбутнього вихователя важливу роль 
відіграє медіатворчість і медіакомунікація, 
що сприяють покращенню якості 
міжособистісної взаємодії, виробленню 
медіаімунітету від агресивного 
медіасередовища. Активне й ефективне 
впровадження медіатехнологій у 
педагогічний процес ЗДО є важливим 
чинником розвитку медіаосвіти. 

Висновки з даного дослідження і  
перспективи подальших розвідок. 
Отже, проблема підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО до використання 
медіатехнологій актуалізована у 
філософських і психолого-педагогічних 
працях. Реформування дошкільної освіти, 
необхідність її інформатизації вимагають 
підготовки майбутніх вихователів, які 
досконало володіють сучасними 
медіатехнологіями, орієнтуються в 
широкому арсеналі інноваційного 
педагогічного руху, володіють 
інформаційними ресурсами для якісної 
організації освітньо-виховного процесу в 
ЗДО. Підготовка майбутніх вихователів ЗДО 
до застосування медіаітехнологій в 
професійній діяльності – процес 
формування в студентів 
загальнопедагогічних і спеціальних 
медіазнань, умінь, навичок провадження 
інтегрованої навчальної діяльності, що 
здобувають під час навчально-практичної й 
науково-дослідницької роботи у ЗВО та 
закріплюють у ході виробничої педагогічної 
практики. Результатом підготовки 
вважаємо готовність до застосування 
медіатехнологій в професійній діяльності. 
Ефективності підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО до застосування 
медіаітехнологій в професійній діяльності 
можливо досягти завдяки впровадженню 
низки педагогічних впливів і заходів: 
формування мотивації до професійної 
діяльності; забезпечення високого рівня 
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activities; ensuring a high level of theoretical 
training; systematic and consistent study of 
professional disciplines on the basis of 
integration; formation of media competence, 
which contributes to the performance of 
professional tasks; creation of the media 
environment of the HEIs; computerization of 
the learning process; introduction of media 
technologies in the educational process; 
development of textbooks and educational 
literature of the new generation; support for 
research and development in the field of 
media education; improving the practical 
component of training future educators of 
PEIs to perform professional functions 
through the use of media technologies; 
creating conditions for professional 
development and strengthening the prestige 
of the profession of educator in society. 

теоретичної підготовки; системність та 
послідовність вивчення фахових дисциплін 
на засадах інтеграції; формування 
медіакомпетнтності, що сприяє виконанню 
професійних завдань; створення 
медіасередовища ЗВО; комп’ютеризація 
процесу навчання; упровадження 
медіатехнологій у освітній процес; 
розроблення підручників і навчально-
методичної літератури нового покоління; 
підтримка науково-дослідницької діяльності 
й досліджень у галузі медіаосвіти; 
удосконалення практичного складника 
підготовки майбутніх вихователів ЗДО до 
виконання професійних функцій через 
застосування медіатехнологій; створення 
умов для професійного розвитку та 
посилення престижності професії 
вихователя в суспільстві.  
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