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навчальних дискусій є не лише закріплення матеріалу, використання власного 
досвіду студентів, але й розвиток комунікативних здібностей, командного 
духу, самостійності мислення. 

Активізації навчально-творчої діяльності студентів найбільш повно 
відповідають практичні заняття, які проводяться у формі ігрового навчання. 
Ігрове навчання – це активна пізнавальна діяльність під час якої у студентів 
проявляється ініціатива, самостійність, самодіяльність, виробляється активна 
позиція, створюється емоційна і інтелектуальна атмосфера, психологічний 
клімат. 

При викладанні економічних дисциплін ділові ігри застосовуються з 
метою формування та вдосконалення вмінь з технології прийняття 
управлінських рішень, організаційного проектування, аналізу управлінської 
ситуації, вибору стратегії, розробки тактичних й оперативних рішень. На 
протязі ділової гри студенти здійснюють різноманітні взаємодії: переговори, 
дискусії, публічні презентації матеріалів, запитання та відповіді тощо. 

За допомогою ігор можна змоделювати реальні процеси, які відбуваються 
в економіці. Наприклад, «Вибір кандидатури на посаду гірничого майстра 
виробничої дільниці шахти», «Прийняття управлінських рішень», «Складання 
анкети для проведення маркетингового дослідження». Основна перевага 
навчальних ігор – можливість застосовування теоретичних знань на практиці.  

З метою активізації навчально-творчої діяльності студентів на засадах 
формування дослідницьких умінь студентам можна запропонувати виконання 
творчих робіт, завдань і досліджень. Наприклад, «Аналіз організації 
виробництва і праці на виробничій дільниці шахти», «Складання бізнес-
плану», «Дослідження психологічного клімату в колективі». 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 
Насиченість сучасного світу новітніми інформаційними технологіями 

внаслідок глобалізації науково-технічного процесу безумовно сприяє 
розвиткові людства, однак, поряд із позитивними зрушеннями соціуму, 
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зумовлює низку протиріч, найскладнішими із-поміж яких є співвідношення 
між появою значних обсягів знань і можливостями особистості для їх 
засвоєння та подальшої трансформації у своїй діяльності. Уявлення про 
інформаційне суспільство, сформоване з огляду на процеси створення, 
розподілу та використання величезних, за своїми обсягами, інформаційних 
ресурсів, що вже накопичені людством, постає основоположними фактором 
численних змін у всіх сферах суспільного життя в Україні. Із урахуванням 
означених процесів в умовах інформаційно-освітнього простору професійний 
розвиток майбутнього учителя математики постає як багаторівневий і 
багатоаспектний процес, зорієнтований на зростання якості, ефективності та 
доступності фахової освіти [2].  

Головним завданням системи освіти в Україні є формування та розвиток 
конкурентоздатного, з глибокою мотивацією до продуктивної педагогічної 
діяльності вчителя, який завдяки креативному, творчому мисленню, бажанню 
навчатися, ефективно застосовує інноваційні засоби з метою підвищення 
якості знань учнів. Інноваційні освітні процеси – це комплексні процеси 
створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього середовища, 
в якому здійснюється їх життєвий цикл [1]. Відокремлення медіаосвіти в 
окрему галузь – це інноваційний освітній процес, зумовлений суспільною 
потребою. 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. 

Актуальність проблеми використання медіаосвіти в освітній сфері 
спонукає до організації педагогічних досліджень, з'ясуванні педагогічних 
умов застосування медіаосвітніх технологій для формування інформаційної 
компетентності майбутніх учителів математики. Поміж найважливіших 
факторів, що формують особистісні, інформаційні та професійні 
компетентності педагога є включення медіаосвіти та її технологій до програм 
та курсів вищих навчальних закладів України на шляху інтеграції української 
освіти до загальноєвропейської та світової системи освіти.  

Результати аналізу нормативно – правових документів (Закони України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Державна 
національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття «), концепція 
впровадження медіаосвіти в Україні, Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ столітті) свідчать, що підготовка майбутніх учителів 
визначається важливою умовою модернізації системи освіти України.  

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 
суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 
взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно 
опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з 
урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [3]. 

Медіаосвітні технології – методично-організаційні засоби навчального 
процесу з використанням періодичних видань, радіо, телебачення, кіно, а 
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також програмно-апаратних засобів і пристроїв, що забезпечують операції 
збирання, оброблення, накопичення, збереження й передавання інформації [5]. 

Важливим для подальшої професійної роботи майбутнього вчителя 
математики є підбір матеріалу для створення медіатекстів. І щоб його 
правильно підібрати треба мати наступні вміння: критичний аналіз медійних 
образів; аналіз ролі ЗМІ у формуванні професійних орієнтацій учнівської 
молоді; аналіз негативного впливу на аудиторію сцен насилля, що 
транслюються різними ЗМІ; вивчення впливу на аудиторію маніпулятивних 
елементів медійного впливу, включаючи рекламу; аналіз професійних та 
етичних проблем, що виникають внаслідок впровадження нових 
інформаційних та комунікаційних технологій в медійну практику [4].  

Проаналізувавши загальні положення стосовно процесу підготовки 
майбутніх учителів математики, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на 
тому, що до основних вимог та особистих якостей учителів належать:  

1) володіння базовими знаннями про медіаосвітні технології, знаннями 
про технічні, дидактичні можливості інформаційних технологій та 
використання їх у професійній діяльності, зокрема у навчанні учнів 
математики; 

2) володіння належним рівнем інформаційної компетенції, що передбачає 
відповідно до навчальних завдань адекватне та систематичне використання 
медіаосвітніх технологій в навчанні учнів математики, використання наявного 
електронного навчально-методичного забезпечення і його модифікацію, а 
також розробку власних електронних навчальних ресурсів з математики; 

3) володіння комп’ютерними програмами, які дозволяють створювати 
медіазасоби для навчального процесу. 

Формування медіаграмотності майбутніх учителів математики у межах 
ВНЗ може здійснюватися двома способами: через введення окремого курсу з 
медіаосвіти або через інтеграцію медіаосвітніх технологій до вже існуючої 
системи навчально-виховного процесу. Щоб майбутній вчитель математики 
був всебічнорозвинутий та медіаграмотний пропонуємо вводити теми, які 
пов’язані з медіаосвітою в розділи таких дисциплін, наприклад, як 
«Педагогіка», «Цифрові освітні ресурси», «Практикум з інформатики». Для 
того щоб готувати медіаграмотних вчителів математики необхідно, щоб 
викладачі ВНЗ, які викладають дисципліни були також медіаграмотними. Але 
це потребує перепідготовки викладачів ВНЗ. З вищесказаного слідує, що 
доцільно підтримати позицію авторів програми «Медіаосвіта», які вважають, 
що потрібно ввести на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» окремий 
курс за вибором (студента або ВНЗ) «Медіаосвітні технології». На основі 
аналізу програм «Медіаосвіта» (автори Онкович Г.В., Левківський К.М., 
Іванов В.Ф., Даниленко В.І., Мележик В.П., Волошенюк О.В.) вважаємо 
доцільно включити до курсу такі теми: сучасні тенденції розвитку 
медіаосвіти; основні поняття медіаосвітних технологій; створення медіазасобу 
за допомогою аудіотехнологій; створення медіазасобу за допомогою 
відеотехнологій; створення інфографіки; інтегроване середовище для 
створення інтерактивної анімації, програма Flash; програма «Мультискрипт» 
для підготовки відеоуроків; створення коміксу. 

Використання засобів медіаосвітніх технологій в підготовці майбутнього 
вчителя математики в навчально-виховному процесі відбувається за 
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допомогою впровадження розроблених методичних рекомендацій 
«Медіаосвітні технології в роботі учителя математики». Таким чином, 
впровадження медіаосвітніх технологій у процес професійної підготовки 
майбутніх учителів математики − нагальна потреба часу, розвитку 
інформаційного суспільства.  
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ВЕБ-КВЕСТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Сьогочасне суспільство можна характеризувати як швидкоплинне, 

інформаційне та технологічне. Саме тому останнім часом актуальним постає 
питання впровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний 
процес, зокрема у навчанні іноземної мови (ІМ). Зважаємо за потрібне 
звернутися до сучасних нетрадиційних технологій, здатних забезпечити 
вирішення актуальних питань навчання й виховання учнівської молоді, 
підвищити якість та ефективність підготовки майбутніх фахівців, сприяти 
самостійній організації навчального процесу у студентів, технологій 
покликаних сформувати інший погляд на співпрацю у колективі, розвивати 
взаємодію між студентами й викладачами на діалоговому рівні, зацікавити й 
мотивувати молодь тощо. 

На нашу думку однією із означених технологій є веб-квест. Веб-квест – 
це один із різновидів проектної діяльності. Quest в перекладі з англійської 
мови означає тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов'язаний з 
пригодами, грою. Термін «квест» (квестор) походить від латинського слова 
«quaero», що означає шукаю, розшукую, веду слідство. Веб-квест в 
педагогіці – це проблемне завдання з елементами рольової гри та іншими 
інтерактивними методами, для виконання якого використовуються 
інформаційні ресурси Інтернету. Розробниками веб-квесту як навчального 
завдання є Bernie Dodge і Tom March. 

Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, 
виконуючи ту чи іншу навчальну задачу. Розробляються такі веб-квести для 


