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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Ірина Субашкевич – старший викладач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзії 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою корекційної 

педагогіки та інклюзії “_29_”_08__2016 р., протокол № _1_ 

В.о. завідувача кафедри ____________________ доц. Лобода В. В. 

 

 

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти 

 

Протокол від “_31_”__08__2016_ р. №_1_ 

 

“_____”___________2016 р.  

 

Голова Вченої ради ____________________ доц. Герцюк Д. Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Описати позитивні та негативні сторони однієї з теорій за 

власним вибором 

2 

2 Розробка авторських презентацій на тему «Я студент» 3 

3 Знайти приклади маніпулювання аудиторіями через 

порушення стандартів в засобах масової комунікації 

(результати подати у вигляді презентації) 

3 

4 Розробити презентацію лекції на тему: «Медіа-освіта та її 

вплив на розвиток дитини» (для вчителів молодших класів, 

батьків) 

2 

5 Розробити виховне заняття для учнів початкової школи на 

тему: «Психологічний захист від непотрібної інформації» 

2 

6 Підготувати завдання-загадку. Створити презентацію про 

іноземний формат, який існує у нас в адаптованому 

варіанті. Подати інформацію таким чином, щоб інші 

студенти здогадалися про яке шоу йдеться. Для цього 

треба максимально чітко, але не вживаючи назви формату 

розповісти про оригінальну ідею та її відтворення 

4 

7 Підібрати медіаматеріал для формування ціннісних 

орієнтацій молодого покоління. Матеріали оформити у 

вигляді тренінгового заняття 

1 

8 Розробити виховний захід спрямований на патріотичне 

виховання молоді використовуючи технологію медіаклубу 

4 

 Підготовка до модульного контролю 3 

9 Підсумково-узагальнююче заняття 3 

 ВСЬОГО 27 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Норми оцінювання  

навчальних досягнень студентів  

при запровадженні 100 - бальної системи 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

За семестр 

 

Залік 

 

Сума Змістовий модуль 

№1 

 Змістовий модуль № 2 

Т2 Т4 Т6 Т8 Т10 Т12 Т14 МК 75 25 100 

5 10 10 5 5 10 10 20 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну 

успішність 75 балів, на заліку – 25 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Критерії та норми оцінювання  

 

 Основними критеріями є: 

 характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність, 

точність знань, їх міцність); 

 якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, 

послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови); 

 якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і 

правильність, самостійність суджень, грамотність викладу); 

 рівень   вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, 

активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні 

орієнтири). 

 

ОЦІНКА «ВІДМІННО» 

 правильне, повне засвоєння програмового матеріалу; 

 свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне 

використання наукової термінології; 

 логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного 

матеріалу прикладами, фактами з різних сфер; 

 вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності; 

 самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’зку, 

взаємозумовленості; 

 виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та 

власні судження. 
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ОЦІНКА «ДОБРЕ» 

 свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими 

неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні 

помилки); 

 аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень; 

 самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача; 

 незначне порушення послідовності викладу; 

 недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках. 

 

ОЦІНКА «ЗАДОВІЛЬНО» 

 неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) 

незначними помилками, які студент може виправити за допомогою 

викладача; 

 самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача; 

 деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє 

розкриття суті явищ, понять; 

 недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-

наслідковість, взаємозв'язок; 

 бідність мови, відсутність або неконкретність висновків. 

 

ОЦІНКА «НЕЗАДОВІЛЬНО» 

 відсутність знань, умінь і навичок; 

 знання матеріалу за обсягом менше половини; 

 несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань; 

 виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної 

аргументації; 

 відсутність логіки і мисленєвої діяльності, не зроблені висновки, 

узагальнення; 

 допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і 

термінології. 
 

 

 

Рекомендована література 
 

Базова 

1. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. 

Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної 

Преси, 2012. – 352 с. 

2. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура / 

Наталія Череповська. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с. 
3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, 

О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В 

Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 

2013. – 447 с. 
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Допоміжна 

1. Журналістика та медіа: Довідник / Зігфрід Вайшберг, Ганс Й. 

Кляйнштонберг, Бернард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та 

К.Макєєв; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк. – К.: Центр 

Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с. 

2. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді 

Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, 

О. В. Волошенюк. — К. : Центр вільної преси, Академія української 

преси, 2014. — 319 с. 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. www.medialiteracy.org.ua 

2. mediaosvita.org.ua 

3. osvita.mediasapiens.ua 

4. www.aup.com.ua 

5. www.mediakrytyka.info 

 

http://www.medialiteracy.org.ua/
http://mediaosvita.org.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/
http://www.aup.com.ua/
http://www.mediakrytyka.info/

