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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає                                           
Семестр 

Загальна кількість годин -

105 год 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год 

самостійної роботи 

студента – 3,5 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

28 год. 

Практичні, семінарські 

 28 год.  

Лабораторні 

 0 год. 

Самостійна робота 

 49 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни курсу «Основи медіаграмотність» полягає у створенні механізму 

формування громадської думки щодо конкретних категорій - сутності, явищ, дійсності, понять, 

ідей тощо. Адже, на жаль, непоодинокі випадки, коли в друкованих та аудіо- і відеозасобах 

інформації є маніпуляція свідомістю громадян та пропаганда, що є неприпустимим. Створення 

ефективного механізму критичного осмислення і корегування інформації, отриманої через 

засоби масової інформації, відпрацювання особистісної системи ціннісних орієнтацій та 

формування умінь інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість, мету 

інформування, викриття прихованого значення мають усунути негативний вплив на свідомість 

громадян, особливо учнівської та студентської молоді. 

Основні завдання курсу: 

 формування аудіовізуальної грамотності, що надає додаткові можливості щодо 

самореалізації і соціалізації молоді, викоренення девіантної та делінквентної поведінки 

її через практично-орієнтовану творчість у сфері аудіовізуальних мистецтв. 

Після закінчення курсу студент повинен знати: 

 законодавчі та нормативно-правові  акти щодо  адаптації студентів 

вищих  педагогічних навчальних  закладів  до  сучасних  соціально- 

економічних умов суспільства; 

 державну   політику   щодо    молодіжних   громадських,   організацій 

стосовно питань соціальної адаптації; становлення та розвитку молоді, 

сприяння зайнятості молоді в соціально-економічному секторі; 

 роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;  

 педагогічні аспекти медіаграмотності; 

 функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі 

інформації і по каналам сприйняття; 

 негативні   тенденції,   що   створюють   засоби   масової   інформації 

(дезорієнтація     особистості,     крайній     негативізм,     надлишковий 

оптимізм тощо); 

 соціальні аспекти девіації як форми соціальної дезадаптації; 

 методологічні аспекти медіапедагогіки і основ медіаграмотності; 

 особливості    використання    медіаінформації    студентами    вищих 

педагогічних навчальних закладів, мультимедійність та психолого- 

педагогічні умови сприйняття і засвоєння навчального матеріалу; 

 принципи,   засоби,   методи   збору,   систематизації,   узагальнення   і 

використання аудіовізуальної та друкованої інформації; 

 роль комп'ютера в активізації пізнавальної діяльності студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів; 

 спеціалізовані    комп'ютерні    програми    та    системи    віртуальної 

реальності; 

 позитивні   та   негативні   наслідки   застосування    медіа технологій навчання; 

організаційно-методичні        та       психолого-педагогічні       аспекти формування   основ   

аудіовізуальної   грамотності   студентів   вищих педагогічних навчальних закладів; 

 принципи   маніпулювання   свідомістю   споживачів   аудіовізуальної інформації; 

 спецмедіапроекти, елементи навіювання в засобах масової інформації, їх шкідливі 

наслідки та прояви в суспільстві; 

 роль   медіа  в   навчально-виховному   процесі   вищих   педагогічних навчальних 

закладів; 

 види комп'ютерних програм навчання, програму Іntel@ «Навчання для майбутнього»; 
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 принципи формування адаптаційного середовища для студентської молоді, її 

світоглядних позицій; 

 навчальні ресурси глобальної мережі інтернет; 

 сутність політичних, правових, трудових, патріотичних, моральних, релігійних, 

естетичних, філософських поглядів сучасної молоді; 

 дидактичний     і     виховний     потенціал     медіа     (інтерактивність, комунікативність, 

мультимедійнїсть, індивідуалізація тощо); 

 засоби створення середовища для культурного і духовного зростання студентської молоді, 

для її соціальної адаптації; 

 сутність соціальної інформації і її вплив на формування адаптаційного середовища молоді; 

 соціальні    аспекти    девіації   як    форми    соціальної   дезадаптації студентської молоді; 

 правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту   від   

можливих   негативних   впливів   у   процесі   масової комунікації. 

 Після опанування курсу студент повинен вміти: 

 виявляти маніпулятивний контент медіа; 

 використовувати   міжнародні,   законодавчі,   нормативно   -  правові 

документи адаптації студентів вищих педагогічних навчальних закладів до 

сучасних соціально-економічних умов в суспільстві; 

 здійснювати  аргументований  критичний  огляд  аудіовізуальної та 

друкованої інформації, готувати рецензії; 

 оцінювати   зміст,   форму   і   стиль   аудіовізуальної  та   друкованої 

інформації; 

 застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та 

використання аудіовізуальної та друкованої інформації; 

 здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації; 

 аналізувати   явища   і   процеси   в   соціально-економічному   житті 

суспільства в минулому та сучасному вимірах; 

 давати  оцінку культурно-історичному розвитку  суспільства,  його 

культурному і духовному надбанню; 

 поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами 

подачі інформації, засобами масової інформації; 

 використовувати в навчально-виховному процесі приклади негативних 

соціальних тенденцій, що створюють засоби масової інформації; 

 запроваджувати    в    навчально-виховному    процесі    інноваційні технології     

навчання,     створювати     єдиний     інформаційний     простір (інтерактивність, 

комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо); 

 використовувати аудіовізуальну інформацію для сприйняття світу та 

взаємодії з соціумом; 

 характеризувати  соціальну  інформацію  за  такими  ознаками,   як 

доступність,     кількість,     цінність,     зміст,     об'єктивність,     адекватність, 

достовірність, точність, оперативність, надійність та їн.; 

 залучати старше покоління, громадські організації, батьків учнівської 

молоді до формування морально-етичних орієнтирів, навчання її правильно 

орієнтуватися у пропозиціях сучасних мас-медіа, формування власної думки; 

 розпізнавати гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати 

мету їх демонстрування; 

 орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи 

функціонування різних видів масової інформації; 
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 розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й 

оцінювати тексти медіаповідомлення; 

 розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях 

інформацію; 

 розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності 

вчителя   та   викладача   вищого    педагогічного    навчального   закладу   з 

використанням технології мультимедіа; 

 збирати,    обробляти,    зберігати    та    передавати    інформацію    з 

урахуванням   пріоритетів   професійної  діяльності   вчителя   та  викладача 

вищого педагогічного навчального закладу; 

 самостійно створювати медіапроекти в галузі професійної діяльності 

вчителя та викладача вищого педагогічного навчального закладу.     

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

 

Змістовий модуль 1. Вступ до медіаосвіти та медіаграмотності 

 Тема 1. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії. 

 Тема 2. Основні теорії медіаосвіти. 

 Тема 3. Поняття про масову комунікацію. 

 Тема 4. Представлення авторських презентацій на тему «Я студент». 

 Тема 5. Професійні стандарти в медіа та маніпулювання при їх порушенні. 

 Тема 6. Приклади порушення медіастандартів. Використання маніпулятивних технологій 

у ЗМІ. 

 

Змістовий модуль 2. Вплив медіа на особистість 

 Тема 7. Види медіа. Історія медіа. 

 Тема 8. Вплив медіа на розвиток особистості. 

 Тема 9. Аналіз медітекстів різних видів медіа. 

 Тема 10. Психологічний захист від непотрібної інформації. 

 Тема 11. Вплив медіа на ціннісно-смислову сферу молоді. 

 Тема 12. Аналіз телешоу: трансформація форматів і цінностей. 

 Тема 13. Медіапсихологічні технології формування ціннісно-смислової сфери молоді. 

 Тема 14. Медіатехнології, як засіб патріотичного виховання дітей та молоді. 

 Тема 15. Реклама як інструмент маніпуляції. Використання мотивів підсвідомого впливу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

л с п с.р лаб раз

ом 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ - 1 

Змістовий модуль 1 

Вступ до медіаосвіти та медіаграмотності 

      

Тема 1. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії 4     4 

Тема 2. Основні теорії медіаосвіти  4  5  9 

Тема 3. Поняття про масову комунікацію 2     2 

Тема 4. Представлення авторських презентацій на тему «Я 

студент» 

  2 5  7 

Тема 5. Професійні стандарти в медіа та маніпулювання при 

їх порушенні 

4     4 

Тема 6. Приклади порушення медіастандартів. 

Використання маніпулятивних технологій у ЗМІ 

  4 5  9 

Разом за змістовим модулем 1 10 4 6 15 0 35 

       

Змістовий модуль 2 

Вплив медіа на особистість 

      

Тема 7. Види медіа. Історія медіа 4     4 

Тема 8. Вплив медіа на розвиток особистості  4  5  9 

Тема 9. Аналіз медітекстів різних видів медіа 2     2 

Тема 10. Психологічний захист від непотрібної інформації  2  5  7 

Тема 11. Вплив медіа на ціннісно-смислову сферу молоді 4     4 

Тема 12. Аналіз телешоу: трансформація форматів і 

цінностей 

  4 5  9 

Тема 13. Медіапсихологічні технології формування 

ціннісно-смислової сфери молоді 

4   4  8 

Тема 14. Медіатехнології, як засіб патріотичного виховання 

дітей та молоді 

  4 5  9 

Тема 15. Реклама як інструмент маніпуляції. Використання 

мотивів підсвідомого впливу 

4     4 

Модульний контроль   2 5  7 

Підсумково-узагальнююче заняття   2 5  7 

       

Разом за змістовим модулем 2 18 6 12 34 0 70 

Усього годин на весь курс навчання 28 10 18 49 0 105 

ЗАЛІК 2      
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5. Теми семінарських занять 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Основні теорії медіаосвіти 4 

2 Вплив медіа на розвиток особистості 4 

3 Психологічний захист від непотрібної інформації 2 

 ВСЬОГО 10 

 

6. Теми практичних занять 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Представлення авторських презентацій на тему «Я студент» 2 

2 Приклади порушення медіастандартів. Використання 

маніпулятивних технологій у ЗМІ 

4 

3 Аналіз телешоу: трансформація форматів і цінностей 4 

4 Медіатехнології, як засіб патріотичного виховання дітей та молоді 4 

5 Модульний контроль 2 2 

6 Підсумково-узагальнююче заняття 2 

 ВСЬОГО 18 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

 
Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено 0 

 

8. Самостійна робота 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Описати позитивні та негативні сторони однієї з теорій за власним 

вибором 

5 

2 Розробка авторських презентацій на тему «Я студент» 5 

3 Знайти приклади маніпулювання аудиторіями через порушення 

стандартів в засобах масової комунікації (результати подати у 

вигляді презентації) 

5 

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

розвиток дитини» (для вчителів молодших класів, батьків) 

5 

5 Розробити виховне заняття для учнів початкової школи на тему: 

«Психологічний захист від непотрібної інформації» 

5 

6 Підготувати завдання-загадку. Створити презентацію про іноземний 

формат, який існує у нас в адаптованому варіанті. Подати 

5 
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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 

7 Підібрати медіаматеріал для формування ціннісних орієнтацій 

молодого покоління. Матеріали оформити у вигляді тренінгового 

заняття 

4 

8 Розробити виховний захід спрямований на патріотичне виховання 

молоді використовуючи технологію медіаклубу 

5 

 Підготовка до модульного контролю 5 

9 Підсумково-узагальнююче заняття 5 

 ВСЬОГО 49 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Не передбачено 

 

10. Методи навчання 

 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 дослідницький; 

 наочні; 

 словесні; 

 практичні; 

 інтерактивні методи: метод проектів. 

 

11. Методи контролю 

 

1. Усні відповіді на семінарському занятті. 

2. Тестові завдання. 

3. Виконання практичних робіт. 

4. Написання модульних контрольних робіт. 

 

12. 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 

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. 
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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. 

 

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; 
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 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. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання. 

2. Підручники та посібники (з розрахунку 1 : 2). 

3. Плани практичних та семінарських занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

5. Базова та допоміжна література. 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання 

для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, перелік питань до екзамену, 

перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок запитань і завдань для самоконтролю 

за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом. 

 

14. 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. 

 

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/

