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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності», 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

016 «Спеціальна освіта». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є  основні поняття, 

принципи теорій особистості, основні постулати відносно природи людини. 

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології особистості. 

Змістовий модуль 2. Основні підходи до вивчення особистості в психології. 

Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:  

2. надання відповідних знань та висвітлення основних психологічних 

підходів до розуміння особистості, узагальнення знань про окремі 

психічні якості в інтегральне поняття особистості, отримання практичних 

умінь з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, 

формування в студентів професійної самосвідомості щодо використання 

психологічних знань у діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості; 

 розкриття процедур особистісного самопізнання; 

 ознайомлення з основними підходами, теоретичними концепціями, щодо 

сутності і структури особистості; 

 висвітлення можливостей застосування набутих знань у психологічній 

практиці;  

 ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних 

якостей особистості. 

2.1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 теоретико-методологічні засади та принципи, завдання, проблеми та 

методи дисципліни «Психологія особистості»; 

 категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та закономірності 

функціонування в сфері суспільних відносин та поведінки; 

 основні напрямки психології особистості (психоаналіз, біхевіоризм, 

когнітивна психологія, гуманістична психологія тощо); 

 психологічну структуру особистості; індивідуально- і соціально-

психологічні закономірності поведінки та діяльності; 

 психологічні чинники, які зумовлюють особливості поведінки та 

діяльності особистості.  

вміти: 

 інтегрувати набуті знання з метою кращого розуміння особистості; 

 застосовувати набуті знання для пояснення і прогнозування особистісного 

розвитку, поведінки особистості; 
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 уміннями та навичками професійно-психологічної спостережливості, 

уміннями складання психологічного портрету; 

 навичками діагностики та аналізу поведінки особистості; 

 первісними вміннями діагностики психологічних якостей особистості. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Вступ до медіаосвіти та медіаграмотності 

Тема 1: Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії. Історія 

розвитку медіаосвіти. Суспільне значення медіаосвіти. Визначення та сутність 

поняття «медіаграмотність». Напрацювання західних науковців у сфері 

медіаосвіти. Медіаосвіта в Україні. 

Тема 2: Основні теорії медіаосвіти. Протекціоністська» («ін’єкційна», 

«захисна», «прищеплювальна») теорія медіаосвіти. Теологічна / релігійна теорія 

медіаосвіти. Етична теорія медіаосвіти. Теорія медіаосвіти як розвитку 

«критичного мислення». Ідеологічна теорія медіаосвіти. Екологічна теорія 

медіаосвіти. Теорія медіаосвіти як джерела «задоволення потреб» аудиторії. 

Культурологічна теорія медіаосвіти. Естетична (художня) теорія медіаосвіти. 

Семіотична теорія медіаосвіти. Соціокультурна теорія медіаосвіти. Практична 

цінність теорій медіаосвіти. 

Тема 3: Поняття про масову комунікацію. Когнітивно-інституційний 

підхід до масової комунікації. Поняття інформації. Соціальна інформація та її 

властивості. Інформація в журналістиці. Текст та інші носії інформації в мас-

медіа. Поняття «комунікація». Спілкування та комунікація. Визначення масової 

комунікації. Поняття про мас-медіа: теоретичні й історичні аспекти. 

Властивості мас-медіа. Вивчення ефектів масової комунікації. Теорія 

стереотипів. Теорія когнітивного дисонансу. Теорія користі та задоволення. 

Теорія навчання та теорія пізнання. Структурно-функціональний підхід. Теорія 

спіралі мовчання. Теоретичні основи свободи преси. Теорія порядку денного М. 

Мак-Кобса і Д. Шоу. Теорія гейткіперів К. Левіна. 

Тема 4: Представлення авторських презентацій на тему «Я студент». 
Розробити тематичне представлення своєї підгрупи з використанням медійних 

засобів. У презентації зазначити про своє рідне місто, навчальний заклад,  

мотивацію вибору даної професії, перші студентські кроки. 

Тема 5: Професійні стандарти в медіа та маніпулювання при їх 

порушенні. Роль медіа в суспільстві. Історія виникнення стандартів. Поняття 

етичного кодексу та його роль. Функція професійних стандартів журналістики. 

Перелік та визначення базових професійних стандартів журналістики.  

Маніпулювання аудиторіями через порушення стандартів. Приклади 

порушення стандартів. 

Тема 6: Приклади порушення медіастандартів. Використання 

маніпулятивних технологій у ЗМІ. Знайти приклади маніпулювання 

аудиторіями через порушення стандартів в засобах масової комунікації 

(результати подати у вигляді презентації). 
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Змістовий модуль 2. Вплив медіа на особистість 

Тема 7: Види медіа. Історія медіа. Основні види медіа: телебачення 

(визначення поняття, регулювання галузі), кінематограф (кінематограф як вид 

мистецтва та форма соціальної комунікації, кіно як екранна культура, мова 

кіно, фільм і реальність), газети (структура сучасної газети, газетні жанри, 

стандарти подання інформації в газеті), журнали (види журналів, огляд 

сучасного ринку журналів, цінності ілюстрованих журналів), радіо (музика як 

частина поп-культури, радіо як мас-медіа), інтернет (Веб 2.0, Вікі, соціальні 

мережі). Історія створення засобів масової комунікації. 

Тема 8: Вплив медіа на розвиток особистості. Проблема медіа 

соціалізації. Особливості медійного впливу на дітей різного віку. Позитивний 

медійний вплив. Медіа як ресурс особистості. Вплив медіа на інтелектуальний 

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

залежності. Вплив на стосунки. Парасоціальне спілкування. Проблема 

медіанасильства та зростання агресії. Правила користування медіа. Медіа-

освіта та її вплив на розвиток дитини. 

Тема 9: Аналіз медітекстів різних видів медіа. Критичне сприйняття. 

Ідеологічний аналіз. Аналіз репрезентації.  Декодування медіа текстів. Аналіз 

стереотипів. Сюжетний (наративний) аналіз.  Жанровий аналіз. Іконографічний 

аналіз.  Семіотичний аналіз. Контекстуальний аналіз. Комерціалізація. Аналіз 

медіа в контексті ринку. 

Тема 10: Психологічний захист від непотрібної інформації. ЗМІ , як  

маніпулятивні засоби у виборі способів впливу на споживача. Розуміння 

механізмів маніпулятивного впливу, використовуваного ЗМІ й рекламою, саме 

по собі сильний профілактичний засіб. Розвиток у людини навичок критичного 

мислення дає змогу убезпечити її перебування у просторі мас-медіа. 

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

Теоретичний аналіз медіачинників формування ціннісно-смислової сфери 

студентської молоді. Визначити роль медіаосвіти у формуванні ціннісно-

смислової сфери особистості студентів. 

Тема 12: Аналіз телешоу: трансформація форматів і цінностей. На 

прикладах трансформації форматів іноземних телешоу продемонструвати 

етнічну, національну та ментальну позицію українського телебачення відносно 

західних зразків. 

Тема 13: Медіапсихологічні технології формування ціннісно-

смислової сфери молоді. Здійснення систематичного і цілеспрямованого 

впливу на духовний розвиток студентської молоді в ході аудиторної і 

позааудиторної роботи, її духовних цінностей, сенсожиттєвих орієнтацій, 

здатності до психологічної близькості з іншими людьми, прагнення допомогти 

іншим, досягнення високого рівня переваги духовних потреб над 

матеріальними, духовного задоволення. 

Тема 14: Медіатехнології, як засіб патріотичного виховання дітей та 

молоді. Застосування медіаосвітніх технологій і медіапсихології у навчально-

виховному процесі навчальних закладів різного ступеня акредитації для 

формування патріотизму дітей та молоді. 
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Тема 15: Реклама як інструмент маніпуляції. Використання мотивів 

підсвідомого впливу. Маніпуляція підсвідомістю. Закони на яких ґрунтується 

основний сенс маніпуляції. Емоційні мотиви рекламного впливу на особистість 

реципієнта. Співвідношення емоційних і раціональних мотивів, що впливають 

на підсвідомість. Які треба зробити висновки, щоб сформувати своє адекватне 

ставлення до рекламних меседжів. 

 

3. 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. 

3. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the 

influence of media factors [Електронний ресурс] / I. Subashkevych// 

Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 

Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – 

Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62. – Режим доступу до ресурсу: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Vi

Hq2r4AAAAJ#d=gs_md_cita-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3D

ViHq2r4AAAAJ%26citation_for_view%3DViHq2r4AAAAJ%3Ad1gkVwhD

pl0C%26tzom%3D-180 

 

Інтернет-ресурси 
1. www.medialiteracy.org.ua 

2. mediaosvita.org.ua 

3. osvita.mediasapiens.ua 

4. www.aup.com.ua 

5. www.mediakrytyka.info 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

http://www.medialiteracy.org.ua/
http://mediaosvita.org.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/
http://www.aup.com.ua/
http://www.mediakrytyka.info/
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5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт, 

усних залікових завдань. 

 


