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аналізу інформації. представлення результатів з використанням сучасних

технологій.
Електронне навчання не :пзше підсигпоє інновацііїцз'у Діяльність учасників

навчального процесу та створює основу для конкурентоздатності тієї чи іншої
установи на ринку освітніх послуг, а й визначає напрями професійного

зростання викладача, його творчого пошуку та сприяє професійнощ=
встановлеьпззо студентів.
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.іг. Кні'е

Нині освіта 1України потребує нових підходів до навчання і виховання
молодого покоління. Особливого значення набуває формування соціальної

компетентності молодших ппсолярів, оскільки ця компетеьпність визначає
успішність в їх повсякденному житті. На сьогоднішній день одним із головних

завдань вчителів і батьків є створення сприятливих умов для формування
соціальної компетентності школярів у їх повсякденному житті. її" [9] зазначено,

Що в сучасних умовах інформатизації суспільства за допомогою соціальних
сервісів. шо представлені у мережі Інтернет, створені можливості для

ефективної соціальної реалізації особистості кожної .иодиьш.
Проаналізувавшг наукову літературу, визначено, що певні аспекти впливу

мультьптіцкацііпзої проду-“шиї на розвиток дитини висвітлено у роботах ['і; 2; 4, 6,
Ті], особливості використання електронних соціальних мереж у роботі зі

школярами розглянуто у працях [З; 9] проте проблема використання ууеІз-
орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної
компетентності учнів початкової школи досліджена недостатньо і тому

потребує більш детального вивчення.

Окреслимо детальніше кілька напрямів використання шер-орієнтованих і

щ=льтимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності учнів
початкової школи, які ми вважаємо актуальними і рекомендуємо часткового

вирішення окр есленої проблеми.
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3. дій'.“іыіінііяіхоніі'іно продукція як зосіб формування соаіольноі'

компетентності .ііоло окно“ школярів
ї публікації [1] зазначено, що важко уявити жипя сучасної дитини без

перегляду мультфільмів, шо за впливовістю на свідомість можуть в багатьох
випадках позмагатися навіть із батьками та іншими значимими чіпзшгкюіи

виховного впливу [і, с. 105] Саме мультфільм став сьогодні для дигиьпз одним

із основних носіїв і трансляторів уявлень про світ, відносини між людьми і

норми їхньої поведінки. Вони стають темою для обговорення в гру-пі
однолітків, сюжетом гри і засобом залучення дитини до культури [?, с. Т].

Наразі згультиплікаційна продукція заполоьпзла серця не тільки маленьких
глядачів, але й їх батьків. За визначенням вчених мультиплікаційна продукція -

це вид кіномистецтва, який створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху
мальованнх або об“ємних об“єктів Сучасні мультфільми будують особгпаву

художню умовну форму відображення реальності, вони мають такі засоби для
зображешзя фантастичних подій і саме цим нриваблтоють глядачів.

ЬІультфільзш можна розглядати як потужний засіб впливу на маленького

глядача. З перегляду мультфільмів дитина черпав значну кількість інформації
художньо-естетичного, морально-етичного та пізнавального характеру.

Яскравість образів, посилений музичний супровід мультфільмів доносять до

дитячої свідомості велику кількість різноманітної інформації [5].

Психологакп-і і педагогами вже доведено, що хоч сюжет більшості
мультфільмів на перший погляд простий і на'івьпій, але часто він приховує в

собі серйозні. філософські теми. Подій, хід сюжету та поведінка героїв,
наштовхує дітей на роздушз, в результаті яких воьпі розвиваються.

Підтверджуємо, шо величезний вплив на формування соціальної
коіпіетентності молодших школярів мають засоби масової інформації і

комунікації. Широку популярність нині мають телевізііпзі та Інтернет канали,
Шо постійно транслюють мультиплікаційні фільми. Батькам зручно, увімкнути

одни му'льтнптікаціїпзий канал, заі'Гпзявши дитішу на ПЕЕІ-Ц-[Й проміжок часу для
вирішення своїх справ, не замислтоючись над тим, який вплив вони здійснюють

на дитіпгу [4]. Результати різних досліджень доводять, що не всі батьки
відповідально ставляться до відбору медіа-продуіщії, яку переглядають їхні
діти, розуміючи, що, на жаль, далеко не кожний мультфільм у сучасному медіа-

просторі може позитивно впливати на культурну сопіалізованість та моральну

свідомість дитини [І, с. 105]. Погоджуємося із таким висновком і підтвердимо
його власним досвідом спостереження за сімтями, шо виховують дитину
молодшого шкільного віку.

Тому, наголоснмо, шо застосовуючи мультьшлікаційну продукцію як
засіб формування соціальної кокшетентиості молодших школярів. потрібно

заздалегідь підготувати і налаштовувати учнів на перегляд обраного
мультфільму, продумати питання для обговорення дій героїв та інше, цим

самим створивши сприятливі умови для формування соціальної компетентності
учнів [З].
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.Ііїстьніішооііїгні презаніііаніі'у' формуванні соціальної коігітоіііонаіносніі

.І'Ч'І-іїй початкової школі:

Погоджувмося із думкою висловленою у роботі [3], про те: шо основними

напрямами соціально-педагогічної діяльності ШКПІН з формування здорового
способу життя в молодших школярів є неперервність впливу на процес

формування в молодших школярів здорового способу життя, повноцінне
викладання предмета «Основи здоровия, створення емоційно й фізично

сприятливого середовища в школі та сім'ї, високий професіоналізм учителя,
використання ізпзоваційнюс й інтерактивних методів у навчально-виховному

процесі, необхідність спільної діяльностібатьків, медиків, психологів і вчителів
та ін. [В]. Вчителі самі створюють різноманітні мультимедійні презентації і

використовують їх для інформаціішої підтримки навчально-виховного процесу
та здійснення соціально-педагогічної роботи зі школярами. Молодші школі (за

допомогою батьків чи родичів) теж можуль створювати мультимедійні
презентації, як виконання певних проектів на окреслену педагогічним

працівником темапзк'у. Цікавнми для дітей можуть бути завдання щодо

висвітлення тематики: я та моя сімя; мої друзі, моя велика родина; моя мрія;
традиції моєї сімї, традиції нашої країни; мої за хоплеиня та ін. Подібні проекли

позитивно вплинуть на формування соціальної компетентності уланів
початкової школи.

3. Засіііосу-нання електронних соціальних .ііерож у розвитку соціальної
конанняннзношні школярів

'Еґ публікації [5] наголошено, що суспільство потребує особистостей, які
вміють пропонувати нові ідеї, бути лідерами, організовувати інших і викликати

в них ентузіазм та енергію, таких людей називають соціально обдароваіпзми [5].
Наша держава, також зацікавлена у творчих неординарних людях, які

спроможні створити нові проекти. ідеї, задля вирішення різноманітних
нестандартних задач. Погоджуємося із зазначеним у роботі [5], що умовах

культурного та духовного оновлення житгя краіни важливим є модернізація
освітн щодо виховання обдарованих. Нині, виникли нові завдання перед

науковцями і педагогами, що стимупоють до творчих пошуків нестандартнюі,
оригінальних рішень педагогітпзих проблем, прискорюють розвиток сучасних
навчальних технологій, модернізованих виховних ідей, форм і методів,

навчання та виховання [5. с. 513].

Розглянемо детальніше роль, шо відіграють елеклрошзі соціальні мережі,
як засіб для розвитку соціальної компетентності обдарованих учнів. Важливою
проблемою є підготовка та Підвищенням кваліфікації вчителів, соціальних

педагогів, шкільних психологів, оскільки саме вони виконують ван-співу роль у
реалізації освітніх перетворень. Саме під час навчання у ЗНЗ і відбувається

соціалізація обдарованої особистості та форму-вання соціальної компетенлності.
Тому, актуальним, є пошук сучасних засобів соціалізації для адаптації

обдарованих особистостей у суспілььшй простір, а саме електронні соціальні
мережі можу-ль стати потужним інструментом у вирішенні даної проблеми.
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На підставі власного досвіду роботи та аналізу літератури [З; 9]

визначено, що електронні соціальні мережі: започаткували: нові форми
взаємодії та комунікації людей у суспільстві, їх можна використовувати як

освітнє середовище, де учасники отримують безліч відомостей, матеріалів у
будь-який час та за комфортних обставин, також мають можливість

поспіпсуватися з друзядпз і переглянути стрічки новин; вони відіграють
важливу роль у процесі соціалізації дітей та для розвитку інформаційно-

комунікаційної і соціальної коішетентності школярів До переваг [З; 9]
використання електронних соціальних мереж у роботі з обдарованими учнями

[та їх батьками] можна віднести: комунікація [особисті повідомлення, групи
закриті і відкриті, чат]- між учнями і педагогічними працівниками (вчителями,

соціальними педагогаіьпі, психологакці], між однокласниками та учнями з
паралельних класів тощо; створення власного контенту (розважального,

розвивального. навчального, оцінювального тощо], організація опитувань,
обговорень, дискусій, фоку'с-груп, миттєве оцінювання матеріялів тощо;

швидке завантаження матеріалів (фото, відео, аудіо, малюнки, тексти тощо]! та
використання цює матеріалів [можішвість редагувати, скопіювати. зберегти,
видалити, переслати]; наявність сервісу кновьпзин для вчасного ознайомлення із

оновленим матеріалом, що був завантажений до елеклроиної соціальної мережі
та ін. [9]. Із розглянути нами електронних соціальних мереж ііФейсбу-лоі та

иВКонтакліа-визначено, що їх користувачі можу-ль відвідапз різноманіпзі групи та
сторінкиу відповідності зі своїми запитами-Групи та сторінки вміщують багато

матеріалів (фото, відео, ма,=понки звіти робіт обдарованих учнів та педагогів
тощо)і стосуються різноманітної тематики, також, веденням цих груп

займаються як педагогічні працівники. так і самі обдаровані дітитта молодь.
І[Зікрім цього, роз.міщені відомості та контактні дані фондів, організації, шкіл,

позашкільних заходів, клубів, центрів, секцій тощо, і новини та анонси
запланованих заходів, що може бути цікавим для обдарованих учнів і

педагогічних працівників, які з ними працюють [9]. Вважаємо, що ці відомості,
дані та матеріали можуль бути корисними для педагогічних працівників, які ще

тільки починають використовувати електронної соціальної мережі у роботі зі
школярами та їх батьками.

В результаті проведеного дослідження робимо висновок, що важливим є

підвьшІення кваліфікації педагогічних працівників і батьків учнів початкових

класів щодо використання улей-орієнтованих і мультимедійіпос технологій як
засобу формування соціальної компетентності учнів початкових класів. Отже,
під основними напрямами використання неї:-орієнтованих і мультимедійних

технологій розуміємо: використання мульшплікаційної продукції,
мультимедійних презентації та електронних соціальним мереж та їх сервісів й.

часткове вирішення окресленої проблеми можливо шляхом проведення
семінарів і тренінпв для педагогічних працівників і батьків щодо різних

аспектів використання окреслених засобів з метою формування соціальної
кокпіетентності учнів початкових класів
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