
12 березня 2019 року відбулося засідання творчої лабораторії "Школа 

педагогічної майстерності", на якому розглядалася тема "Забезпечення 

особистісно орієнтованої підготовки педагога до творчої діяльності в 

медіасередовищі". 

Керівник групи оголосила питання, які 

винесені на обговорення:  

o Педагогічні засади професійного 

консультування студентів засобами інтернет. 

(Кириченко І.Л.) 

o Медійний простір як середовище зародження 

інфолюдини. ( Герасимчук С.В.) 

o Організація рефлексивної діяльності як 

науково-дослідницький підхід у вивченні 

дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства. (Самойленко О.А.) 

У сучасному суспільстві нарощує темпи розвитку процес глобальної 

інформатизації, обумовлений дією певних "інформаційних тенденцій". Провідне 

місце у цьому процесі займає виникнення та функціонування Інтернету, який 

стає новою сферою інформаційної взаємодії та призводить до виникнення нових 

видів суспільних відносин.  

Про високі можливості глобальної мережі як 

засобу комунікації, її доступність, переваги 

повідомила присутніх Кириченко Інна 

Леонідівна.  

Саме тому кожен викладач може розглядати 

Інтернет як засіб консультування сучасної 

молоді (студентів коледжу). Сьогодні практично 

кожен викладач має власний сайт-портфоліо в 

мережі, електронну скриньку, веб-сторінку з 

профілем у соціальних мережах, власний канал 

на YouTube, смартфон/планшет з сучасними додатками тощо. Такими засобами 

і частково ресурсами користуються і студенти, тому викладач може 



підтримувати зворотний зв’язок зі студентами цілодобово. Інна Леонідівна 

зосередила увагу аудиторії на випадках, у яких слід застосовувати он-лайн 

консультування, продемонструвала матеріали, які розміщені на сайті викладача. 

Інші викладачі поділилися своїми напрацюваннями. На завершення виступу 

присутні дійшли висновку, що використання мережі Інтернет як засобу 

консультування у роботі викладача ВНЗ стало сьогодні загальною необхідністю. 

Але слід пам’ятати, що Інтернет-комунікація є лише допоміжний засобом 

взаємодії викладача та студентів. Тому не слід забувати про реальне, живе 

спілкування та консультування, яке відіграє основну роль в освітньому процесі 

на всіх етапах діяльності.  

Герасимчук Сергій Володимирович 

проаналізував медійний простір як 

середовище зародження інфолюдини. 

Сучасна людина настільки звикла до 

великого обсягу інформації, який 

постійно збільшується, що не уявляє собі 

життя без ЗМІ та Інтернету. Це свідчить про незаперечну роль мас-медіа, адже 

вони є найголовнішою системою впливу на сучасну людину. Сергій 

Володимирович зосередив увагу на залежності становлення моральності людини 

від мас-медіа, виділив суперечності, які гальмують даний процес. Людина зазнає 

поневолення від техніки, яка ж обіцяла визволення. Молодь втрачає свободу та 

час. "Більша гнучкість комп'ютерних технологій робить нас менш гнучкими", - 

сказав викладач. Учасники засідання активно обговорили дану проблему і 

дійшли висновку, що ЗМІ та Інтернет на мають підпорядковувати собі свідомість 

людини, а навпаки, людина має пристосовувати їх до своїх потреб. Для 

нейтралізації некерованого впливу ЗМІ та Інтернету на молоду людину 

необхідно враховувати психологічні особливості сприймання інформації 

особистістю, формування студента, що має бути здатний критично й 

усвідомлено оцінювати медіапродукти, підтримувати критичну дистанцію 

споживання медіа. 



Своїм досвідом роботи щодо організації рефлексивної діяльності у вивченні 

дисциплін в умовах становлення 

інформаційного суспільства поділилася 

кандидат педагогічних наук Самойленко 

Оксана Анатоліївна. Викладач зауважила, 

що рефлексія професійної діяльності 

викладача має відбуватись відповідно до 

змісту та перебігу процесів: усвідомлення 

своїх обов’язків; аналізу перебігу процесу 

навчання; аналізу досягнень студентів; корекції педагогічної діяльності 

відповідно розбіжностей, що виявляються у запланованих результатах проекту 

та реальних показниках досягнень учасників освітнього процесу.  

Вдало активізувала діяльність 

членів групи Оксана Анатоліївна, 

провівши тестування на визначення 

рівня рефлексії за О.С.Анісімовим. 

Підсумували заняття думкою про 

те, що глобальну мережу можна 

розглядати як одне із джерел 

професійної діяльності викладача, що 

надає змогу експериментувати, інтерпретувати, аналізувати, використовувати та 

передавати інформацію молодому поколінню. 


