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Анотація. Сучасний навчальний процес в царині інженерії суттєво базується 

на використанні інтернету. Медіаграмотність стала ключовою ознакою 

фаховості спеціаліста. Її набуття супроводжується розвитком медіаосвітніх 

технологій. Дослідниками-практиками було розглянуто різні аспекти 

використання засобів масової інформації та їхніх продуктів у навчальному 

процесі. У різних навчальних закладах з’являються спецкурси з медіаосвіти. Це 

свідчить про розвиток медіадидактики вищої школи, яка збагачувався новітніми 

технологіями, термінами, поняттями. Постала потреба узагальнити ці теоретичні 

напрацювання з опертям на досвід практиків, зокрема, в сфері гірничої та 

нафтогазової інженерії. У статті для спеціальностей 184 «Гірництво» і 185 

«Нафтогазова освіта» пропонується програма нового спецкурсу «ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ГІРНИЧОЇ ТА 

НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» і даються деякі рекомендації з його 

впровадження у систему вищої освіти. 

Ключові слова: гірнича інженерія, нафтогазова інженерія, медіакультура,  

медіадидактика, медіадидактика вищої школи, медіаосвіта, професійно 

орієнтована медіаосвіта, фахова компетентність, медіакомпетентність, спецкурс, 
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Вступ. Сьогодні в освіті й самоосвіті успішно застосовують соціальні мережі 

[1, 2, 3]. Зокрема, з інженерії викладачі та науковці  реєструються/моніторять 

свій рейтинг на сторінках наукометричних баз та інтеграторів інформації, 

пошукових систем Google Scholar, Scopus, Publons, Index Copernicus International, 

WorldCat, сторінках наукового порталу Research Gate, сайті НАУКОВЦІ 

УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), а також, 

бажано, мають свої сторінки в соціальних мережах, дотичних до освітнього і 
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науково-дослідницького процесу: Linkedin, Twitter, Facebook, Вікіпедія тощо. 

Аналіз науково-педагогічних праць свідчить про те, що в багатьох вагомих за 

теоретичним і практичним надбанням наукових дослідженнях недостатньо 

вивченою залишається проблема застосування медіаосвітніх технологій у 

професійній підготовці майбутніх фахівців гірничого та нафтогазового профілю. 

Сучасний навчальний процес важко уявити без використання інтернет-

джерел. Медіаінформаційна грамотність стала ключовою ознакою фаховості 

спеціаліста. Вона успішно розвивається завдяки медіаосвітнім технологіям. Їх  

об’єднує відносно нове поняття медіадидактика, котра успішно розвивається в 

різних аспектах і на різних рівнях функціонування медіапедагогіки в руслі 

медіаосвіти [4, 5, 6].  Медіадидактика – це новітня галузь педагогіки, з точки зору 

функціональності – педагогічна технологія, що розробляє теорію освіти, 

навчання й виховання, обґрунтовує зміст, визначає закономірності, цілі, форми 

та методи освіти за допомогою медіазасобів та складається з певних систем 

способів або дій – технологій навчання. Медіаосвітня технологія – процес усіх 

можливих дій, способів, методів побудови навчально-освітньої діяльності із 

залученням медіаосвітніх засобів з метою формування медіакультури 

особистості студента (майбутнього фахівця) на рівнях медіаграмотності, 

медіакомпетентності та медіаобізнаності. У дисертації, захищеній 2011 року в 

Інституті вищої освіти НАПН України [7], І.А. Сахневич зазначала, що 

медіаосвіта не повинна залишатися фрагментарною та впроваджуватися з 

ініціативи поодиноких новаторів-педагогів. Вона повинна стати ефективною 

складовою загальнонаціональної системи освіти. В умовах сьогодення 

необ¬хідною складовою професійної культури майбутнього фахівця 

нафто¬газового профілю повинна стати медіакультура. Як результат медіаосвіти 

й застосування медіаосвітніх засобів і технологій у професійній підготовці, 

медіакультура сприятиме формуванню й розвитку медіаосвітніх знань, умінь і 

навичок роботи з медіаосвітніми засобами фахової інформації та комунікації. [7] 

Мета статті – характеризувати стан медіадидактики вищої школи в сучасній 

Україні, розглянути можливості спецкурсу «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА 

МЕДІАОСВІТА ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ГІРНИЧОЇ ТА НАФТОГАЗОВОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ». 

 Завдання дослідження. Запропонувати спецкурс «ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ГІРНИЧОЇ ТА 

НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ», ознайомити освітній загал з прикладом його 

впровадження в освітній процес політехнічного вишу, представити викладачам 

вищої школи можливості трансформування спецкурсу у навчальних закладах 

різних напрямків підготовки з метою  активізувати  використання в освітньому  

полі медіаджерел фахового спрямування.  

Методи дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові методи: 

аналізу та синтезу, аналогії, системний аналіз, спостереження.  

Дослідження даної теми. Понятття «професійно орієнтована медіаосвіта» -– 

вперше з’явилося в публікцаіях часвопису «Вища освіта України» [8, 9, 10]. 

Згодом воно, як й деякі інші новітні терміни й поняття, стало складником 

парасолькового поняття «медіадидактика» [11, 12, 13. 14]. Дослідниками-
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практиками було розглянуто різні аспекти використання засобів масової 

інформації та їхніх продуктів у навчальному процесі. Проблеми медіаосвіти у 

вищій школі стали предметом наукових зацікавлень відділу теорії та методології 

гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Увагу було 

сконцентровано на медіадидактиці, медіаосвітніх технологіях. Тут на початку 

ХХІ століття захищено дисертації з пресодидактики А.Д.Онковичем та 

І.М.Чемерис, з інтернет-дидактики – Р.П.Бужиковим, з розвитку критичного 

мислення – Л.Києнко-Романюк. О.К.Янишин розглядала медіаосвітні технології 

у навчанні документознавців, Н.М.Духаніна – медіаосвіту в  процесі підготовки 

магістрів з комп’ютерних наук, І.А.Сахневич – в підготовці інженерів 

нафтогазового профілю тощо. Інна Чемерис і Інна Сахневич стали авторами 

перших навчальних посібників з медіаосвіти для студентів-журналістів й 

інженерів нафтогазової промисловості. Під керівництвом співробітників відділу 

готувалися дисертації з теледидактики, радіодидактики, медіамузики, спецкурси 

з медіаосвіти для вищих навчальних закладів. Ці дослідження були зорієнтовані 

на певннй фах майбутніх спеціалістів, масовокомунікаційні джерела були 

додатковим резервом для опанування  фаховими знаннями. На часі постало 

створення спецкурсів з медіаосвіти для окремих спеціальностей. Такий 

експериментальний спецкурс свого часу було успішно впроваджено  на кафедрі 

видавничої справи і редагування НТУ України «КПІ». Ця практика привела до 

усвідомлення, що  у вищій школі слід вести мову не просто про медіаосвіту, а  

про професійно-орієнтовану, тобто таку, що орієнтована на студентів певного 

фаху/ 

Виклад основного матеріалу. У результаті вивчення стану професійної 

підготовки майбутніх фахівців з нафтогазової сфери І.А.Сахневич виявила 

суперечності між: 

– вимогами, які ставляться до рівня сучасної професійної культури майбутніх 

фахівців нафтогазового профілю, та недостатністю розроблених напрямів, форм 

і методів формування медіакомпетентності; 

– необхідністю реалізації освітнього процесу за допомогою медіаосвітніх 

технологій у вищих технічних навчальних закладах та відсутністю цієї складової 

у галузевих стандартах вищої освіти й стандартах вищої освіти вищих технічних 

навчальних закладів нафтогазового профілю. 

Системний аналіз наукових праць з проблеми дослідження сприяв 

визначенню основних теоретичних напрямів. Було встановлено, що проблема 

окреслення педагогічних умов застосування медіаосвітніх технологій у 

професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю до 

дослідження І.Сахневич не була предметом комплексних наукових досліджень. 

У сучасних умовах, коли суспільні вимоги до професійного рівня підготовки 

майбутніх фахівців нафтогазового профілю підвищуються, зазначена проблема 

набуває надзвичайної актуальності й потребує науково-практичного 

обґрунтування. Це спонукало до розроблення сучасних педагогічних підходів до 

професійної підготовки фахівців – майбутніх інженерів нафтогазового профілю 

– із застосуванням медіаосвітніх технологій. У дисертації І.А.Сахневич наведено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягало у 
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розв’язанні актуального питання щодо педагогічних умов застосування 

медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців 

нафтогазового профілю.  

Дослідниця наголошує, що „професійна підготовка майбутніх фахівців 

нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій – це складний 

багатоступеневий процес, який передбачає засвоєння певного обсягу фахових 

теоретичних знань, набуття умінь та навичок професійної діяльності у 

нафтогазовій галузі; формування готовності майбутнього фахівця до самостійної 

практичної діяльності у нафтогазовій галузі за додаткового посередництва 

медіаосвітніх засобів та технологій професійно орієнтованого характеру. [7]. 

Спецкурси з медіаосвіти пропонувалися в різних навчальних закладах. Це, 

зокрема, представлено у збірнику програм [15] і колективній монографії [16]. 

Проте розвиток медіадидактики вищої школи збагачувався новітніми 

технологіми, термінами, поняттями [17]. Постала потреба узагальнити ці 

теоретичні напрацювння, базовані на досвіді практиків [18, 19, 20, 21]. Мета 

спецкурсу «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА ДЛЯ 

СПЕЦІАЛІСТІВ З ГІРНИЧОЇ ТА НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» - формування 

медіакультурної компетентності майбутнього працівника спеціальностей 184 

«Гірництво» і 185 «Нафтогазова освіта».  

 

СПЕЦКУРС «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА» У 

РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧОЇ ТА НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗЕЙ 

Тематичний план 

 

Тема1 Вступ: предмет, мета і завдання медіаосвіти. Термінологія медіа й 

медіаосвіти. Поняття «медіакультура», «медіаосвіта»,  

медіаграмотність», «медіапедагогіка», «медіапсихологія», 

«медіадидактика». Ключові поняття медіаосвіти. Теорії медіаосвіти 

Тема 2 Основи медіакомпетентності. Розвиток професійної компетентності 

засобами медіаосвіти.   «Старі», «нові» й «новітні» медіа. Поняття 

«медіапродукт». Короткий огляд розвитку преси, радіо, 

телебачення, кіно, відео, Інтернет-мережі.2 

Тема 3 Технічна, зокрема, гірнича та нафтогазова галузь в ениклопедичних 

словниках, довідниках (паперові й он-лайн видання). Видавнича 

діяльність освітніх, наукових та видавничих установ технічної, 

гірничої та нафтогазової спрямованості: медіаосвітній погляд. 

ПРЕСОДИДАКТИКА. 

Тема 4 МЕДІАДИДАКТИКА ТА ЇЇ СКЛАДНИКИ (пресодидактика, 

кінодидактика, радіодидактика, теледидактика, мультимедіа-

дидактика, інтернет-дидактика). Інтернет-дидатика та її складники 

(вікідидактика, сайтодидактика, блогодидактика,  

вебінародидактика) тощо. 
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Тема 5 Медіаосвіта – засіб розвитку критичного мислення як однієї з  

фахових компетентностей. Розвиток критичного мислення. 

Критичне мислення в пошуку нових шляхів вирішення науково-

технічних проблем.  Навчальні і наукові фільми про науку і практику 

видобування і переробки корисних копалин – через критичне 

мислення майбутнього фахівця. 

Тема 6 Технічна, зокрема гірнича та нафтогазова галузі в українській, 

англійській, латинській Вікіпедіях. ВІКІДИДАКТИКА 

Тема 7 БЛОГОДИДАКТИКА. Сайти і блоги технічної спрямованості в 

соцільній мережі та їхня медіаосвітня функція. Сайто- і 

блогодидактика. 

Тема 8 Професійно-орієнтована медіаосвіта майбутнього інженера, 

бакалавра, магістра, доктора філософії зі спеціальностей 184 та 185. 

Джерела, складники, перспективи. ВЕБІНАРОДИДАКТИКА. Роль 

вебінарів з фаху у професійному становленні майбутнього фахівця. 

Тема 9 Галузеві бібліотеки та музеї, їхня медіаосвітня діяльність. Бібліотеки 

та музеї он-лайн. БІБЛІОДИДАКТИКА. Музеї (гірництва, 

нафтогазової справи, музеєфікація гірничих підприємств) в 

інтернет-мережі. МУЗЕЄДИДАКТИКА. 

Тема 10 Конференція як медіаосвітня технологія. Підсумкове заняття. Захист 

рефератів за тематикою курсу (залікове заняття). 

 

Представлений спецкурс зорієнтований на потреби майбутніх працівників 

спеціальностей 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова освіта». Проте, як показав 

наш досвід, він легко може бути трансформований і використовуватися у 

навчальних закладах різних профілів. При введенні подібного спецкурсу в 

освітніх установах іншого профілю змінюється тільки наповнення тем. Сайти і 

блоги теж будуть іншого фахового спрямування. Екскурсії до профільних 

бібліотек та музеїв студенти відвідуватимуть он-лайн і представлятимуть їх на 

занятті у коментарі з погляду майбутнього фахівця. Таким чином, 

запропонованому спецкурсу притаманна варіативність. 

Наразі актуальним є створення навчального посібника з дисципліни. В якості 

навчальних матеріалів поки що використовувалися монографія «Новітні освітні 

технології сучасної медіадидактики» [17], публікації, котрі широко представлені 

на профілі «Медіаосвіта» в Гугл-академії [22]. Найбільш корисні і цікаві 

дослідження студентів представлені на сторінці «Освіта за спеціальністю 

"Нафтогазова інженерія та технології"» у мережі Фейсбук [23, 24, 25, 29].  

Програмою  передбачено  лекційні  заняття; практичні заняття; в т.ч. - заняття 

з моделювання медіаосвітніх ситуацій; контрольні роботи; самостійна науково-

пошукова робота; підготовка рефератів за проблематикою курсу; захист 

реферату або медіапроекту за проблематикою курсу; залік. Коло завдань курсу  

характеризується  як  методолого-практичне. 

Ідеологією курсу є зміна пріоритетів у комунікативних стосунках між ЗМІ та 

аудиторією фахівців - споживачів медіапродукту [26, 27].  
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На лекційних заняттях послідовно вирішуються завдання набуття знань у 

галузі медіаосвіти, її історії, теорій, технологій, інформаційної культури і 

навичок застосування цих знань на практиці. Проведення практичних занять 

спрямоване на закріплення знань, набутих під час лекційного курсу, й орієнтує 

студентів на подальшу самостійну роботу за тематикою курсу, на використання 

фахово-орієнтованих джерел упродовж життя.   

Результатом професійної підготовки майбутнього фахівця із застосуванням 

медіаосвітніх технологій є не тільки професійна освіченість, компетентність та 

майстерність у нафтогазовій галузі як складових професійної культури, але й 

медіаобізнаність, медіакомпетентність та медіаграмотність. (І.Сахневич). Ці 

складові елементи медіакультури – результат медіаосвіти, за допомогою якої 

підвищується якість фахових знань не тільки у студентів в процесі професійної 

підготовки, але й у фахівців протягом життя. Медіакультуру слід розглядати як 

необхідний елемент професійної культури. У роботі І.Сахневич сформульовано 

характеристики основних рівнів та критеріїв сформованості 

медіакомпетентності в складі медіакультури як необхідного елементу 

професійної культури, яку набуває майбутній фахівець нафтогазового профілю 

в результаті застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці, на 

що орієнтує спецкурс «Професійно орієнтована медіаосвіта». 

Висновки.  

1. Впровадження медіаосвіти до фахової підготовки є актуальним завданням 

педагогіки вищої школи на шляху побудови єдиного європейського освітнього 

простору. В цьому плані на часі створення спецкурсів з медіаосвіти для окремих 

спеціальностей інженерії. 

2. Розроблено тематичний план спецкурсу «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА 

МЕДІАОСВІТА ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ГІРНИЧОЇ ТА НАФТОГАЗОВОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ». Мета спецкурсу – формування медіакультурної компетентності 

майбутнього працівника спеціальностей 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова 

освіта».  
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