
 

 
 



МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів основ медіаграмотності та 

навичок ефективної та безпечної взаємодії з медіа, а також оволодіння ними здатності до 

здійснення медіапедагогічної діяльності у закладах освіти. 

Навчальна дисципліна сприяє формуванню студентами низки програмних 

компетентностей, зокрема: 

загальні: 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

фахові: 

– здатність здійснювати аналіз педагогічної діяльності вчителя, формувати власний 

стиль професійної діяльності; 

– здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти 

формами і методами та інноваційними освітніми технологіями; 

– здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб парктичної 

діяльності. 

Вивчення дисципліни спрямовується на формування таких програмних результатів 

навчання: 

– аналізувати загальні закономірності освітнього процесу та особливості педагогічної 

діяльності; 

– формувати власний стиль педагогічної діяльності та моделювати перспективи 

професійного зростання; 

– здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти засобами, формами, 

методами та інноваційними освітніми технологіями навчання учнів, впроваджувати та 

адаптувати наукові знання у процесі професійної діяльності. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Медіаосвіта» вивчається після опанування дисциплін 

психолого-педагогічного циклу (педагогіка, психологія тощо). 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

– мету, завдання та базові поняття медіаосвіти («медіаосвіта», «медіаграмотність», 

«медіапедагогіка» тощо); 

– ключові теорії медіаосвіти; 

– основні етапи історичного розвитку медіаосвіти в Україні та за рубежем; 

– види сучасних медіа та їхню специфіку; 

– позитивні та негативні впливи мас-медіа на особистість; 

– потенційні можливості медіаосвіти; 

– основи методики медіаосвіти. 

Уміти: 

– орієнтуватися у сучасному медіа просторі, розуміти основні засади функціонування 

сучасних мас-медіа; 

– застосовувати раціональні методи пошуку, використання та систематизації медійної 

інформації; 

– здійснювати аналіз медіатекстів; 

– виявляти маніпулятивні впливи медіа; 

– забезпечувати умови інформаційної безпеки; 



– використовувати мас-медіа у навчальній та виховній діяльності 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

90 – 100 (А) – «зараховано» (відмінне виконання з незначною кількістю помилок) 

студент отримує за виконання повного обсягу програми курсу та індивідуального завдання. 

Здобувач освіти має глибокі знання мети, завдань, базових понять та ключових теорій 

медіаосвіти; володіє інформацією щодо основних етапів розвитку медіаосвіти в Україні та за 

рубежем; бездоганно орієнтується в основних видах сучасних медіа, їхній специфіці, а також 

позитивних та негативних впливах на особистість; обізнаний із потенційними можливостями 

медіаосвіти та методикою її здійснення. Студент добре орієнтується у сучасному 

медіапросторі, розуміє основні засади функціонування сучасних мас-медіа; бездоганно 

володіє уміннями застосовувати раціональні методи пошуку, використання та систематизації 

медійної інформації; володіє уміннями здійснювати аналіз медіатекстів та виявляти 

маніпулятивні впливи медіа; вміє доцільно забезпечувати умови інформаційної безпеки, а 

також використовувати мас-медіа у навчальній та виховній діяльності.. 

82 – 89 (В) – «зараховано» (вище середнього рівня з кількома помилками) студент 

отримує за виконання повного обсягу програми курсу та індивідуального завдання. Здобувач 

освіти має знання мети, завдань, базових понять та ключових теорій медіаосвіти; володіє 

інформацією щодо основних етапів розвитку медіаосвіти в Україні та за рубежем; 

орієнтується в основних видах сучасних медіа, їхній специфіці, а також позитивних та 

негативних впливах на особистість, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; 

обізнаний із потенційними можливостями медіаосвіти та методикою її здійснення. Студент 

орієнтується у сучасному медіапросторі, розуміє основні засади функціонування сучасних 

мас-медіа; здатний застосовувати раціональні методи пошуку, використання та 

систематизації медійної інформації; загалом володіє уміннями здійснювати аналіз 

медіатекстів та виявляти маніпулятивні впливи медіа; вміє доцільно забезпечувати умови 

інформаційної безпеки, а також використовувати мас-медіа у навчальній та виховній 

діяльності. 

75 – 81 (С) – «зараховано» (в цілому правильне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) отримує студент за виконання програми курсу та індивідуального 

завдання. Здобувач має достатні знання мети, завдань, базових понять та ключових теорій 

медіаосвіти; володіє інформацією щодо основних етапів розвитку медіаосвіти в Україні та за 

рубежем; орієнтується в основних видах сучасних медіа, їхній специфіці, а також позитивних 

та негативних впливах на особистість, проте допускає незначні неточності в їх інтепретації; 

допускає неточності при висвітленні потенційних можливостей медіаосвіти та методики її 

здійснення. Студент орієнтується у сучасному медіапросторі, розуміє основні засади 

функціонування сучасних мас-медіа; загалом здатний застосовувати раціональні методи 

пошуку, використання та систематизації медійної інформації; володіє уміннями здійснювати 

аналіз медіатекстів та виявляти маніпулятивні впливи медіа; здатний забезпечувати умови 

інформаційної безпеки, а також використовувати мас-медіа у навчальній та виховній 

діяльності. 

67 – 74 (D) – «зараховано» (непогано, але зі значною кількістю недоліків) отримує 

студент, який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, програмний матеріал 

відтворює з суттєвими неточностями. Здобувач освіти загалом розуміє мету, завдання, базові 

поняття та ключові теорії медіаосвіти, однак недостатньо орієнтується в питаннях її 

історичного розвитку;  знає основні види сучасних медіа, загалом орієнтується у їхніх 

впливах на особистість, проте допускає помилки у їхній інтерпретації; допускає неточності 

при висвітленні потенційних можливостей медіаосвіти та методики її здійснення. Студент 

загалом орієнтується у сучасному медіапросторі та засадах функціонування сучасних мас-

медіа, однак не завжди використовує отримані знання у процесі пошуку, використання і 

систематизації медійної інформації, здійсненні аналізу медіатекстів та виявленні 



маніпулятивних впливів медіа; ситуативно здатний забезпечувати умови інформаційної 

безпеки та використовувати мас-медіа у навчальній та виховній діяльності. 

60 – 66 (Е) – «зараховано» (виконання задовольняє мінімальним критеріям) отримує 

студент, який виявив неглибокі знання навчального матеріалу. Здобувач освіти слабко 

орієнтується у меті, завданнях, базових поняттях, ключових теоріях та етапах розвитку 

медіаосвіти; знає основні види сучасних медіа, однак допускає суттєві неточності в 

інтерпретації їхніх впливів на особистість; має суттєві прогалини у  знаннях потенційних  

можливостей медіаосвіти та методики її здійснення. Студент слабко орієнтується у 

сучасному медіапросторі та засадах функціонування сучасних мас-медіа; рідко використовує 

отримані знання у процесі пошуку, використання і систематизації медійної інформації, 

здійсненні аналізу медіатекстів та виявленні маніпулятивних впливів медіа; ситуативно 

здатний забезпечувати умови інформаційної безпеки та використовувати мас-медіа у 

навчальній та виховній діяльності. 

35 – 59 (FX) – «не зараховано» (з можливістю повторного складання) отримує 

студент, який виявив незнання значної частини матеріалу курсу, допускає грубі помилки у 

відповідях на запитання, не орієнтується у меті, завданнях, базових поняттях, ключових 

теоріях та етапах розвитку медіаосвіти; загалом знає основні види сучасних медіа, однак 

допускає суттєві неточності в інтерпретації їхніх впливів на особистість; не орієнтується у 

питаннях потенційних  можливостей медіаосвіти та методики її здійснення. Студент слабко 

орієнтується у сучасному медіапросторі та засадах функціонування сучасних мас-медіа; не 

здатен самостійно використовувати отримані знання у процесі пошуку, використання і 

систематизації медійної інформації, здійсненні аналізу медіатекстів та виявленні 

маніпулятивних впливів медіа; не спроможний забезпечувати умови інформаційної безпеки 

та використовувати мас-медіа у навчальній та виховній діяльності. 

0 – 34 (F) – «не зараховано» отримує студент, який поверхнево володіє програмним 

матеріалом, що ускладнює орієнтацію у теоретичних засадах медіаосвіти; відчуває значні 

труднощі при відтворенні впливів сучасних медіа на особистість; володіє лише 

фрагментарними знаннями щодо потенційних можливостей медіаосвіти та методики її 

здійснення. У зв’язку з несформованістю необхідних умінь, здобувач освіти неспроможний 

виконувати практичні завдання з навчальної дисципліни. Активність виявляє лише в умовах 

зовнішнього примусу. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Засобами оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни є: усні відповіді 

на семінарських заняттях, співбесіда з лектором, виконання індивідуальних завдань, залік. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДІАОСВІТИ 

 

Медіаосвіта: мета, завдання, категоріально-понятійний апарат, ключові теорії. 

Сучасне суспільство і засоби масової комунікації в епоху глобалізації.  

Поняття «медіаосвіта», «медіаграмотність», «медіапедагогіка». Предмет медіаосвіти. 

Мета, зміст і основні завданні медіаосвіти. «Концепція впровадження медіаосвіти в Україні». 

Термінологія медіаосвіти: медіа, медіакультура, медіатекст, критичне мислення, 

медіамова тощо.  

Медіаосвіта у сучасному світі і її вплив на розвиток особистості. Зв’язок медіаосвіти з 

іршими галузями педагогіки та гуманітарними науками. Виховний потенціал медіосвіти. 

Ін’єкційна, ідеологічна, культурологічна, семіотична, практична, естетична, 

соціокультурна теорії медіаосвіти, теорія розвитку критичного мислення тощо. 

 



Види медіа  

Зародження мас-медіа. Короткий огляд розвитку преси, фотографії, звукозапису, 

кінематографу, радіо, телебачення, відео, Інтернету. 

Види сучасних медіа. Телебачення. Кінематограф. Газети. Журнали. Радіо. Відеоігри. 

Загальні тенденції у сфері нових медіа. 

Маніпуляції в медіа. Реклама як інструмент маніпуляції. 

 

Вплив медіа на особистість 

Проблема медіасоціалізації. Медіа як ресурс особистості. Вплив медіа на 

інтелектуальний розвиток. Вплив медіа на емоційний і вольовий розвиток. Вплив медіа на 

стосунки. Парасоціальне спілкування. Проблема медіанасильства. Проблема 

медіазалежності. 

Особливості медійного впливу на дітей різного віку. 

Правила користування медіа. 

 

Маніпулятивні впливи медіа та їхня профілактика. 

Причини маніпуляцій у медіа. Технології підсвідомого впливу мас-медіа.  Фейки.  

Реклама як інструмент маніпуляції. Маніпулятивні засоби телебачення. Маніпулятивний 

вплив Інтернету.  

Проблема захисту зростаючої особистості від маніпулювання з боку мас-медіа. 

Стандарти інформаційно-коумінкцаійної діяльності. Формування особистісних цінностей та 

моральних принципів особистості. Формування критичного мислення особистості. Розвиток 

медіаграмотності та медіакомпетенції особистості. 

 

 

Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ 

 

Історія медіаосвіти в Україні 

Зародження і становлення медіаосвіти (1900 – 1933). Регрес медіапедагогічної 

діяльності в епоху тоталітарного ідеологічного контролю (1934 – 1955). Лібералізація 

педагогічних концепцій медіаосвіти в період «відлиги» (1956 – 1968). Естетично 

орієнтована медіаосвіта (1969 – 1985). Медіаосвітній рух у період перебудови.  

Сучасний стан медіаосвіти в Україні. Підвищення рівня зацікавленості дітьми та 

молоддю медіа. Поява медіаосвітніх концепцій у вітчизняній медіапедагогіці. 

 

Історія медіаосвіти у зарубіжних країнах 

Основні етапи розвитку медіаосвіти у Франції. С. Френе як основоположник 

французької медіаосвіти. Медіаосвітній рух у Франції.  

Основні етапи розвитку медіаосвіти у Великій Британії. Особливості медіаосвітнього 

процесу в Англії, Шотландії та Уельсі.  

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Німеччині. Особливості медіаосвітнього 

процесу в різних федеральних землях.  

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Канаді. Особливості медіаосвітнього процесу в 

різних канадських провінціях.  

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Австралії. Система австралійської медіаосвіти.  

Основні етапи розвитку медіаосвіти у США. Особливості медіаосвітнього процесу в 

різних штатах.  

 

Розділ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МЕДІАОСВІТИ 

 

Медіа в освітньому просторі закладу освіти 

Формування медіасередовища закладу освіти. Мас-медіа і традиційні методи навчання 



і виховання. Формування світоглядних позицій учнів засобами мас-медіа. 

Роль комп’ютера у навчанні. Навчальні ресурси Інтернету. 

Змішане і дистанційне навчання. 

Позитивні та негативні наслідки застосування медіатехнологій у навчанні.  

 

Методика проведення медіаосвітніх занять 

Види медіаосвіти. Програми медіаосвіти школярів. Інтегрована медіаосвіта у системі 

навчальних дисциплін. Використання медіа у процесі навчання літератури, музики, історії 

тощо. 

Форми медіаосвіти: лекції, бесіди, письмові роботи (рецензія, твір, есе, репортаж, 

стаття, міні сценарій тощо), створення колажів, афіш, кіновідеозйомка, вікторини, конкурси, 

диспути, конференції тощо. 

Технологія організації і проведення «літературно-імітаційних» творчих занять 

(наприклад, інсценування відомого тексту або ж підготовка оригінального мінісценарію, 

його інсценування та відео зйомка; підготовка «режисерського сценарію» за літературним 

мінісценарієм). 

Технологія організації і наступного створення різних аудіовізуальних медіатекстів за 

готовими мінісценаріями. Технологія рольової «театралізовано-ситуативної» гри: розподіл 

між дітьми ролей; репетиційний період і практичне створення медіатексту. 

Технологія виконання «зображувально-імітаційних» творчих завдань з використанням 

ігрових, рольових можливостей педагогічного процесу. Типи творчих зображувально-

імітаційних» завдань: створення рекламних афіш з допомогою коллажа, створення малюнків 

і колажів на тему вітчизняних і зарубіжних творів медіакультури; створення «коміксів» за 

мотивами медіатекстів. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Медіаосвіта: мета, завдання, категоріально-понятійний апарат, ключові теорії. 

2. Види медіа.  

3. Вплив медіа на особистість. 

4. Маніпулятивні впливи медіа та їхня профілактика. 

5. Медіа в освітньому просторі закладу освіти. 

6. Методика проведення медіаосвітніх занять. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (ЕСЕ) 

 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Медіаосвіта» полягають у 

підготовці есе з проблем курсу, які лише частково або не розглядалися на заняттях. Обсяг есе 

до п’яти аркушів формату А4. Структура есе має включати вступну частину (актуальність 

проблеми та мета), основну частину (рекомендований алгоритм представлення матеріалу: 

теза – її аргументація), висновок. Критеріями оцінювання есе виступають: самостійність, 

оригінальність, креативність та новизна роботи, структурованість та логіка викладення 

матеріалу. 

1. Тема Добра і Зла у сучасній мультиплікації. 

2. Використання виховного потенціалу кінематографу. 

3. Тема насилля у мультиплікаційних (художніх) фільмах. 

4. Друковані видання: виховні можливості. 

5. Інтернет і школяр: за і проти. 

6. Реклама у житті особистості. 

7. Життя без телебачення. 

8. Інтернет і проблема інформаційної безпеки 

9. Сучасні проблеми телеекрану 



10. Комп’ютер і школяр. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента передбачає опрацювання теоретичного матеріалу і на цій 

основі виконання практичних завдань, індивідуального завдання, підготовку до співбесіди з 

лектором та заліку. 

1. Проаналізуйте законодавство України про засоби масової інформації. 

2. Зробіть повідомлення «Портрет друкованого видання». 

3. Створіть проект друкованого видання для дітей шкільного віку. 

4. Проаналізуйте телепередачу з точки зору її виховного потенціалу. 

5. Створіть власну рекламу закладу вищої освіти. 

6. Підготуйте повідомлення на тему «Моє життя в Інтернеті». 

7. Підготуйтеся до дискусій на тему: «Газета майбутнього», «Зірки екрану: хто 

вони?», «Насилля на екрані: вплив на особистість». 

8. Сформулюйте правила спілкування особистості з різними медіа. 

9. Зніміть короткий репортаж про життя студентської групи. 

10. Створіть колаж (афішу, комікс) на тему творів медіакультури. 

11. Складіть конспект уроку з вашого фаху із використанням різних медіаосвітніх 

технологій. 

 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточна успішність студентів перевіряється шляхом усного опитування на 

семінарських заняттях, підготовки індивідуального завдання, співбесіди з лектором. Формою 

підсумкового контролю є залік. 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях (50 б.) здійснюється у 

чотирибальній шкалі. Бали за усні відповіді у кінці семестру нараховуються за формулою 

x=A/n*10, де А – сума усіх поточних оцінок, включаючи оцінки «2», а n – їх кількість (не 

менше трьох). Кількість балів х заокруглюються до цілих. Якщо середня оцінка A/n=2,5 або 

кількість оцінок менша, ніж три, то кількість балів, які отримає студент, дорівнюватиме 

нулю (х=0).  

Співбесіда з лектором  (40 б.) проводиться у кінці семестру за наперед оголошеним 

розкладом.  

Критерії оцінювання індивідуального завдання (10 б.) 

№ Аспект роботи Бали (max) 

1. Самостійність 3 

2. Оригінальність, креативність та новизна роботи 3 

3. Структурованість, логіка викладення матеріалу 4 

 

Студент, який пропустив семінарські заняття, співбесіду з лектором з поважних 

причин, має право пройти пропущений вид атестації в інший термін під час семестру. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, повинні пройти всі види атестації, 

передбачені їхнім індивідуальним планом. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Види робіт Кількість балів 

Усні відповіді на семінарських заняттях 50 

Індивідуальне завдання 10 

Співбесіда з лектором 40 

Всього балів: 100 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної 

роботи. 



Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік за талоном № 2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійне обладнання, програми Microsoft Office 2010. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література: 
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О. Т. Баришпольця. К. : Міленіум, 2012. 440 с. 
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2. Скотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті. Київ –Дрогобич : 
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3. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: 
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5. Чашко Л. Кіно, радіо, телебачення у виховній роботі : метод. посібник. К. : 
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Періодичні видання: 

1. Бовть О. Комп’ютерні ігри та дитяча агресивність: випадковий взаємозв’язок 
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6. Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Вища освіта України. 2007. №2. Додаток 1.  

С. 123 – 125.  

7. Онкович Г.В. Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі / Г.В. Онкович 

// Дивослово. – 2007. – №6. – С. 2 – 4.   

8. Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика. Вища освіта 

України. 2007. № 2. С.63 – 69. 

9. Онкович Г.В. Технології медіаосвіти. Вища освіта України. 2007. №3.  Додаток 

3 (т.5). Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 
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Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни “Медіаосвіта” 

2020 – 2021 н. р.  

 

Анотація дисципліни: аналізуються теоретичні засади медіаосвіти, основні етапи 

розвитку медіаосвіти в Україні та за рубежем, характеризуються види сучасних медіа та їхня 

специфіка, позитивні та негативні впливи мас-медіа на особистість, визначаються потенційні 

можливості медіаосвіти, презентуються основи методики проведення медіа освітніх занять.  

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – магістр. 

Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка. 

Спеціальність – 014 Середня освіта (Українська мова і література). 

Освітня програма – Середня освіта (Українська мова і література, мова і література 

(польська)).  

Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – вибіркова. 

Філологічний факультет  

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Курс – І; семестр – ІІ; вид підсумкового контролю – залік. 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, семінарські заняття. 

Методи навчання: аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький. 

Форма навчання: очна. 

Лінк на дисципліну – http://dspu.edu.ua/sgf/?page_id=462 
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2. Викладач 

Невмержицька Олена Василівна 

E-mail: nhelen750@gmail.com 

Тел.: 0985777102 

професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти, доктор педагогічних наук, професор 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: формування у студентів основ медіаграмотності та навичок 

ефективної та безпечної взаємодії з медіа, а також оволодіння ними здатності до здійснення 

медіапедагогічної діяльності у закладах освіти. 

Результати навчання. Під час вивчення навчальної дисципліни студент знатиме 

загальні закономірності освітнього процесу та особливості педагогічної діяльності в 

контексті освітніх реформ; розумітиме особливості та досягнення сучасної історичної та 

http://dspu.edu.ua/sgf/?page_id=462
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освітньої наук; аналізуватиме та використовуватиме методичну, нормативну, 

адміністративно-правову документацію у професійній педагогічній діяльності; формуватиме 

власний стиль педагогічної діяльності та моделювати перспективи професійного зростання; 

здійснюватиме педагогічну діяльність у закладах освіти, володітиме засобами, формами, 

методами та інноваційними освітніми технологіями навчання учнів, впроваджуватиме та 

адаптуватиме наукові знання у процесі професійної діяльності; володітиме сучасними 

технологіями управління освітою, інноваціями в системі освіти. 

Компетентності. Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен набути: 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички міжособистісної 

взаємодії; здатність здійснювати аналіз педагогічної діяльності вчителя, формувати власний 

стиль професійної діяльності; здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у 

закладах освіти, володіти формами і методами та інноваційними освітніми технологіями 

навчання; здатність до аналізу та використання методичної, нормативної, адміністративно-

правової документації у професійній педагогічній діяльності; здатність здійснювати наукові 

дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами наукових 

досліджень; здатність реалізовувати права і виконувати обов’язки у сфері професійної 

діяльності; здатність усвідомлювати глибинні смисли та основну мету освітнього процесу в 

культурно-антропологічних вимірах та аксіологічній скерованості. 

Пререквізити дисципліни. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні 

навчальні дисципліни: “Педагогіка”, “Психологія”. 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання та вміння будуть використані при вивченні 

“Філософії освіти”, а також при виконанні індивідуальних завдань та проходження 

виробничої (педагогічної) практики. 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни. Медіаосвіта: мета, завдання, категоріально-

понятійний апарат, ключові теорії. Види медіа. Вплив медіа на особистість. Маніпулятивні 

впливи медіа та їхня профілактика. Історія медіаосвіти в Україні. Історія медіаосвіти у 

зарубіжних країнах. Медіа в освітньому просторі закладу освіти. Методика проведення 

медіаосвітніх занять. 

Тематика семінарських занять. Медіаосвіта: мета, завдання, категоріально-

понятійний апарат, ключові теорії. Види медіа. Вплив медіа на особистість. Маніпулятивні 

впливи медіа та їхня профілактика. Медіа в освітньому просторі закладу освіти. Методика 

проведення медіаосвітніх занять. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Згідно з розкладом. 

6. Інформація про консультації 

Навчальним планом не передбачено проведення консультацій. 

7. Система оцінювання 

Види контролю – виступи на семінарських заняттях, співбесіда з лектором, виконання 

індивідуального завдання. 

Методи контролю – усний, письмовий. 

Форми контролю – опитування, перевірка есе. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Виступи на семінарських заняттях 50 

Індивідуальне завдання 10 

Співбесіда з лектором 40 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях здійснюється у чотирибальній 

шкалі ("2", "3", "4", "5"). В кінці семестру на основі оцінок визначається бал за формулою: 
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A


, де А  сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою, набраних на 

семінарських заняттях (включаючи оцінки "2"), n  кількість цих оцінок (не менше трьох), К 

 максимальна кількість балів, що відводяться на цей вид роботи. Якщо середня оцінка за 

семінарські заняття A/n≤2,5, або ж кількість оцінок менша за 3, то кількість балів, які 

отримав студент на підставі оцінок за семінарські заняття дорівнює нулю. Індивідуальне 

завдання готується протягом семестру і захищається в кінці семестру.  

Якщо студент з поважних причин не зміг відповісти встановлений мінімум, то може 

це зробити в індивідуальному порядку під час семестру .  

Співбесіда з лектором обов’язково включає питання, винесені на самостійне 

опрацювання та проводиться у кінці семестрі за завчасно оголошеним розкладом. 

Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

8. Питання до заліку 

1. Сучасне суспільство і засоби масової комунікації в епоху глобалізації.  

2. Поняття «медіаосвіта», «медіаграмотність», «медіапедагогіка». Предмет 

медіаосвіти.  

3. Мета, зміст і основні завдання медіаосвіти. «Концепція впровадження медіаосвіти в 

Україні». 

4. Термінологія медіаосвіти: медіа, медіакультура, медіатекст, критичне мислення, 

медіамова тощо.  

5. Медіаосвіта у сучасному світі і її вплив на розвиток особистості.  

6. Зв’язок медіаосвіти з іршими галузями педагогіки та гуманітарними науками. 

7. Виховний потенціал медіосвіти. 

8. Ін’єкційна теорія медіаосвіти.  

9. Теологічна та етична теорії медіаосвіти. 

10. Екологічна теорія медіаосвіти. 

11. Теорія медіаосвіти як джерела “задоволення потреб” аудиторії. 

12. Ідеологічна теорія медіаосвіти. 

13. Культурологічна теорія медіаосвіти. 

14. Семіотична теорія медіаосвіти.  

15. Практична теорія медіаосвіти.  

16. Естетична теорія медіаосвіти.  

17. Соціокультурна теорія медіаосвіти.  

18. Теорія розвитку критичного мислення тощо. 

19. Зародження мас-медіа. Короткий огляд розвитку преси, фотографії, звукозапису, 

кінематографу, радіо, телебачення, відео, Інтернету. 

20. Види сучасних медіа. Телебачення. Кінематограф. Газети. Журнали. Радіо. 

Відеоігри. 

21. Загальні тенденції у сфері нових медіа. 

22. Проблема медіасоціалізації.  

23. Медіа як ресурс особистості.  

24. Вплив медіа на інтелектуальний розвиток.  

25. Вплив медіа на емоційний і вольовий розвиток.  

26. Вплив медіа на стосунки. Парасоціальне спілкування.  

27. Проблема медіанасильства.  

28. Проблема медіазалежності. 

29. Особливості медійного впливу на дітей різного віку. 

30. Правила користування медіа. 

31. Причини маніпуляцій у медіа.  
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32. Технології підсвідомого впливу мас-медіа.  Фейки.  

33. Реклама як інструмент маніпуляції.  

34. Маніпулятивні засоби телебачення.  

35. Маніпулятивний вплив Інтернету.  

36. Проблема захисту зростаючої особистості від маніпулювання з боку мас-медіа. 

37. Стандарти інформаційно-комунікаційної діяльності. Формування особистісних 

цінностей та моральних принципів особистості. Формування критичного мислення 

особистості.  

38. Розвиток медіаграмотності та медіакомпетенції особистості. 

39. Розвиток медіаосвіти в Україні. 

40. Основні етапи розвитку медіаосвіти у Франції. С. Френе як основоположник 

французької медіаосвіти. Медіаосвітній рух у Франції.  

41. Основні етапи розвитку медіаосвіти у Великій Британії. Особливості 

медіаосвітнього процесу в Англії, Шотландії та Уельсі.  

42. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Німеччині. Особливості медіаосвітнього 

процесу в різних федеральних землях.  

43. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Канаді. Особливості медіаосвітнього 

процесу в різних канадських провінціях.  

44. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Австралії. Система австралійської 

медіаосвіти.  

45. Основні етапи розвитку медіаосвіти у США. Особливості медіаосвітнього 

процесу в різних штатах.  

46. Формування медіасередовища закладу освіти.  

47. Мас-медіа і традиційні методи навчання і виховання.  

48. Формування світоглядних позицій учнів засобами мас-медіа. 

49. Роль комп’ютера у навчанні.  

50. Навчальні ресурси Інтернету. 

51. Змішане і дистанційне навчання. 

52. Позитивні та негативні наслідки застосування медіатехнологій у навчанні.  

53. Види медіаосвіти.  

54. Програми медіаосвіти школярів.  

55. Інтегрована медіаосвіта у системі навчальних дисциплін.  

56. Використання медіа у процесі навчання історії тощо. 

57. Форми медіаосвіти: лекції, бесіди, письмові роботи (рецензія, твір, есе, репортаж, 

стаття, міні сценарій тощо), створення колажів, афіш, кіновідеозйомка, вікторини, конкурси, 

диспути, конференції тощо. 

58. Технологія організації і проведення «літературно-імітаційних» творчих занять 

(наприклад, інсценування відомого тексту або ж підготовка оригінального мінісценарію, 

його інсценування та відео зйомка; підготовка «режисерського сценарію» за літературним 

мінісценарієм). 

59. Технологія організації і наступного створення різних аудіовізуальних медіатекстів 

за готовими мінісценаріями. Технологія рольової «театралізовано-ситуативної» гри: розподіл 

між дітьми ролей; репетиційний період і практичне створення медіатексту. 

60. Технологія виконання «зображувально-імітаційних» творчих завдань з 

використанням ігрових, рольових можливостей педагогічного процесу. Типи творчих 

зображувально-імітаційних» завдань: створення рекламних афіш з допомогою коллажа, 

створення малюнків і колажів на тему вітчизняних і зарубіжних творів медіакультури; 

створення «коміксів» за мотивами медіатекстів. 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 
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- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності вважається:  

академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства;  

самоплагіат– оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів;  

фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях;  

фальсифікація– свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень;  

списування– виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;  

обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;  

хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Баришполець О., Найдьонова Л. та ін. Медіакультура особистості: соціально-

психологічний підхід. К. : Міленіум, 2009. 440 с.  

2. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч. посібник / 

О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко та ін. ; за ред. Л. А. Найдьонової, 

О. Т. Баришпольця. К. : Міленіум, 2012. 440 с. 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. : В. Ф. Іванов, 

О. В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна. К. : Центр вільної преси, 2012. 352 с. 

4. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 2004. 312 с. 

5. Федоров А. Медиаобразование в педагогических вузах. Таганрог : Изд-во 

Кучма, 2003. 124 с. 

6. Федоров А. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог : Изд-во Кучма, 

2004. 340 с. 

7. Федоров А. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов : ЦВВР, 

2001. 708 с. 

8. Canny J. Mass Media Education for Young Learners. Toronto, 2015. 74 p.  

Додаткова література: 

1. Онкович А.Д., Онкович Г. В. Медіапедагогіки і медіаосвіта. Українська 

журналістика: умови формування та перспективи розвитку / Відп. ред.: С.М.Квіт, 

Т.Г.Бондаренко. – Черкаси : МОН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, 2007. 

– С.52 – 57.  

2. Робак В. Медіа-педагогіка: аналіз інноваційного зарубіжного досвіду. Діалог 

культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: Зб. наук. праць / Ред. кол. І. 

Зязюн та ін. – Львів : Видавництво “Сполом”, 2002. Вип. 8. С. 70 – 92. 
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2. Скотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті. Київ –Дрогобич : 
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