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практикум: метод. посіб. Київ : ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2017. Ч. 3. С. 70–78.
Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
108. Приходькіна Н. О. Медіаграмотність: робоча програма навчальної
дисципліни «Медіаграмотність» для здобувачів другого (магістерського)
рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за
нозологіями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 016
«Спеціальна

освіта».

URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch
_zakl/navch_discipl/rob_prog/6._Медіаграмотність_СО%20(1)%20(2).pdf (дата
звернення 15.05.2019).
109. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / І. І. Драч, Н. О. Приходькіна,
З. В. Рябова та ін. Київ : НАПН України; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017.
316 с.
110. Приходькіна Н. О. Реалізація проекту. Проектний менеджмент для
інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. /
З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; НАПН України, ДВНЗ
«Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2017. С. 29–33.
111. Prykhodkina N. The efficiency of the «flipped classroom» technology in
the lecturers teaching process. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. V. 4,
№ 5(9). P. 40.
112. Приходькіна Н. О. Особливості підготовки фахівців з педагогіки
вищої школи: зарубіжний досвід. Теоретичні та методичні засади
управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі
компетентнісного підходу в межах Європейської кредитно трансферної
системи організації навчального процесу: монографія / З. В. Рябова,
І. І. Драч, Н. О. Приходькіна та ін. Київ : ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. С. 65–
92.
113. Приходькіна Н. О. Професійно-педагогічна підготовка викладача
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вищої школи США: аспірантські школи. Гуманітарний вісник ДЗВО
«Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». Київ :
Гнозис, 2013. Т. V, вип. 29. С. 262–269.
114. Приходькіна Н. О.

Особливості

підготовки

фахівця

за

магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України. Збірник наукових праць Військового
інституту Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 2013. Вип. 41. С. 278–
284.
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Додаток А.3
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня
1. Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта» (4-13 січня
2021 р., м. Хайдусобосло, Угорщина)
2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи» (22 грудня
2020 р., м. Коломия)
3. Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства сучасні
тренди» (м. Київ, 12–13 листопада 2020 р. ДЗВО «Університет менеджменту
освіти»)
4. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ
століття: виклики, проблеми, перспективи» (12-13 листопада 2020 р.,
м. Суми)
5. Міжнародна
ресурсне

науково-практична

забезпечення

освітнього

конференція

процесу

в

умовах

«Інформаційнодіджиталізації

суспільства» (11 листопада 2020 р., м. Київ)
6. Міжнародна

науково-практична

онлайн

конференція

«Школа

синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (23 жовтня
2020 р., м. Київ)
7. The International conference on history, theory and methodology of
learning (October 15 - 17, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine)
8. International scientific and practical conference «Current trends and
factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine
and EU countries» (September 25–26, 2020, Lublin, Poland)
9. XV Міжнародна наукова конференція «Modern Achievements of
Science and Education» (September 16–23, 2020, Netanya, Israel)
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10. І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи
удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення»
(28-29 травня 2020 р., м. Київ)
11. Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та
інформальна освіта як ресурс розвитку особистості» (22 травня 2020 р., Київ)
12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (29-30 травня 2020 р.,
м. Київ).
13. Восьма

міжнародна

науково-методична

конференція

з

медіаграмотності «Критичне мислення в епоху токсичного контенту» (13-14
березня 2020 р., м. Київ)
14. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення
якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» (15 квітня 2020 р., м.
Київ, Київський університет імені Б. Грінченка)
15. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір
інновацій» (28 травня 2020 р., м. Київ)
16. I Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ
століття: виклики, проблеми, перспективи» (29-30 жовтня 2019 р., м. Суми)
17. Всеукраїнська конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку
громадянського суспільства в Україні» (29 листопада 2019 р., м. Маріуполь)
18. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями
досліджень в науковій та освітній діяльності» (5-6 грудня 2019 р., м. Львів)
19. The International Scientific and Practical Conference «Problems and
prospects of implementation of innovative research results» (13 грудня 2019 р.,
м. Валета, Мальта)
20. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Педагогіка

та

психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи»
(15-16 листопада 2019 р., м. Запоріжжя)
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21. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові
дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук» (3-4 травня
2019 р., м. Київ)
22. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у
сфері педагогіки та психології» (6-7 грудня 2019 р., м. Київ)
23. ХХІІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (19 грудня
2019 р., м. Київ)
24. III Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та
інтеграція в освіті в умовах глобалізації» (30 травня 2019 р., м. Київ)
25. Шоста міжнародна науково-методична конференція «Національна
розмова: розвиток медіаграмотності в Україні» (м. Київ, 20-21 квітня 2018 р.)
26. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і
проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (3-4 травня 2018 р.,
м. Чернівці)
27. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (25 травня
2018 р., м. Київ)
28. XVI

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (17 лютого 2017 р.,
м. Київ)
29. V

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Актуальні

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх
фахівців» (30-31 березня 2017 р., м. Хмельницький)
30. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Цілі

сталого

розвитку: глобальні та національні виміри» (5-6 квітня 2017 р., м. Київ)
31. Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та
інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень,
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практика» (12-14 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя)
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня
32. Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Професійна

діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада
2020 р., м. Київ)
33. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна
діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада
2020 р., м. Київ)
34. Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем
XXI століття» (7 лют. 2019 р., м. Київ)
35. Науково-методологічний

семінар

конкурентоспроможних фахівців в умовах

«Підготовка

освітніх змін» у межах

Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2020» (20-21 листопада 2020 року,
м. Київ)
36. ІІ

Всеукраїнський

науково-методологічний

семінар

«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту»
(30 жовтня 2020 р., м. Київ – Бориспіль)
37. Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Професійна

діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада
2020 р., м. Київ)
38. Вебінар «Практичний фактчек: тренди, правила та інструменти» (2728 жовтня 2020 р.)
39. Онлайн-школа «Digital-teacher: онлайн інструменти у навчанні
медіаграмотності» (28-30 вересня 2020 р.)
40. Вебінар

«Школа

фактчекерів:

викривати

фейки,

протидіяти

дезінформації» (14-15 травня 2020 р.)
41. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2018: пріоритетні напрями
глобалізаційних змін» (м. Київ, 2018 р.)
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42. Стратегічна сесія «Система забезпечення якості шкільної освіти.
Завантаження» (20 березня 2018 р., м. Київ)
43. ІІІ

Всеукраїнська

науково-практична

Інтернет-конференція

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія,
технології» (19 квітня 2018 р., м. Київ)
44. Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Трансформація підготовки
менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» (11
квітня 2017 р., м. Київ)
45. V

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Актуальні

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх
фахівців» (30-31 березня 2017 р., м. Хмельницький)
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Додаток Б

Проблеми
розвитку
медіаосвіти
проблеми шкільної освіти
в англомовних країнах
(США, Канада,
Великобри-танія,
Австралія)
медіаосвіта в контексті міжкультурних досліджень

2 група

1 група

Група

Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних педагогів-компаративістів

Перелік наукових досліджень

1. Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в
американській школі (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ
ст.): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти. Київ, 2004.
2. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої
освіти розвинених англомовних країн в контексті
глобалізації (90-ті рр. ХХ − початок ХХІ ст.).: дис. ... дра пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки. Київ, 2005. 684 с.
1. Абрамова І. Г., Баранецька А. Д., Березенко В. В.,
Бондаренко І. С., Виговська Н. А. Медіакультура в
контексті міждисциплінарних досліджень : монографія.
Запоріжжя : Кераміст, 2017. 308 c.
2. Кіслов Д. В. Сучасні медіа та інформаційні війни :
монографія. Київ: МП Леся, 2013. 240 с.
3. Осюхіна М. О. Медіа- та інформаційна грамотність як
складова сучасних інформаційно-комунікаційних
обмінів (національна концепція у контексті світового
досвіду): дис. ... канд. наук із соц. комунік.: 27.00.01 –
теорія та історія соціальних комунікацій. Дніпро, 2018.
319 с.
4. Сіріньок-Долгарьова К. Г. Глобалізація світового
новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернетмедіа США, Великобританії, Індії та Австралії): дис. ...
канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 – теорія і історія
соціальних комунікацій. Київ, 2011. 232 с.
5. Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського
суспільства: монографія / за загальною редакцією проф.
Супрун Л. В. Острог: Вид-во Національного
університету «Острозька академія», 2016. 172 с.
6. Kubey R. Media Literacy in the Information Age. New
Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), 1997. 484 p.
7. Tornero T., Varis T. Media Literacy and New Humanism :
monograph. Moscow : UNESCO Institute for Information
Technologies in Education, 2010. 136 p.

розвиток критичного мислення аудиторії
в процесі медіаосвіти
історія медіаосвіти

4 група

3 група
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1. Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в
агресивному медіа середовищі : монографія. Полтава :
ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. 480 с.
2. Funk S. Critical media literacy in pedagogy and in
practice: A descriptive study of teacher education instructors
and their students. A Thesis for the degree of Doctor in
Education Los Angeles, University of California, 2013. 174
p. URL : https://escholarship.org/uc/item/3zs5j9vn
3. Gregg E. Teaching Critical Media Literacy Through
Videogame Creation in Scratch Programming. A Thesis for
the degree Doctor of Education. Los Angeles, Loyola
Marymount University School of Education, 2014. 387 p.
URL : https://digitalcommons.lmu.edu/etd/199/
4. McLaren P., Hammer R., Sholle D., Reilly S. Rethinking
Media Literacy. A Critical Pedagogy of Representation. New
York : Peter Lang, 1995. 259 p.
1. Архангельская И. Б. Маршалл Маклюэн : монография.
Нижний Новгород: НКИ, 2010. 291 с.
2. Колесниченко В. Л. Становление и развитие
медиаобразования в Канаде: дис. ... канд. пед. наук.
Москва, 2007. 164 с.
3. Михалева Г. В. Социально-педагогический опыт
массового медиаобразования в Великобритании в XX –
начале XXI вв.: дис. … канд. пед. наук. Таганрог, 2012.
247 с.
4. Новикова А. А. Теория и история развития
медиаобразования в США: 1960–2000.: дис. ... канд. пед.
наук. Таганрог, 2000. 152 с.
5. Печинкина О. В. Школьное медиаобразование в
североевропейских странах: дис. ... канд. пед. наук.
Архангельск, 2008. 216 с.
6. Федоров А. В., Левицкая А. А., Челышева И. В.,
Мурюкина Е. В., Григорова Д. Е. Медиаобразование в
странах Восточной Европы. Москва : МОО
«Информация для всех», 2014. 140 c.
7. Федоров А. В., Новикова А. А. Медиаобразование в
ведущих странах Запада : монография. Таганрог: Изд-во
Кучма, 2005. 270 c.
8. Федоров А. В., Новикова А. А., Колесниченко В. Л.,
Каруна И. А. Медиаобразование в США, Канаде и
Великобритании : монография. Таганрог: Изд-во Кучма,
2007. 256 c.
9. Челышева И. В., Мурюкина Е. В., Челышев К. А.
Зарубежное медиаобразование: современные тенденции
развития : монография. Москва-Берлин : Директ-Медиа,
2018. 186 с.

теорія медіа та медіаосвіти
технології медіаосвіти в шкільній освіті

історія
медіаосвіти
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Додаток В.1
Таблиця 2.1
Трактування поняття «медіаосвіта»
№
1

2
3

4

5

6

Вазначення поняття «медіаосвіта»
Медіаосвіта – це шлях досягнення медіаграмотності,
тобто розуміння процесів створення й добору
медіатекстів, володіння високим рівнем розуміння
медійного світу 1 [с. 18]
Медіаосвіта – процес навчання та вивчення медіа, а
медіаграмотність – результат цього процесу 2 [с. 12]
Медіаосвіта – це процес, за допомогою якого люди
стають медіаграмотними – здатними критично
розуміти природу, методи та наслідки
медіаповідомлень та продукувати їх 3
Медіаосвіта – навчання, спрямоване на розвиток
медіакомпетентності, критичного та вдумливого
ставлення до медіа з метою виховання гармонійно
розвинених громадян, здатних формувати власну
думку на основі доступної їм інформації4 [c. 18]
Медіаосвіта – частина освітнього процесу,
спрямована на формування в суспільстві
медіакультури, підготовку особистості до безпечної
та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа, включаючи як традиційні (друковані видання,
радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно
опосередковане спілкування, інтернет, мобільна
телефонія) медіа з урахуванням розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій5
Медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа
(друкованими та графічними, звуковими, екранними
тощо) і різними технологіями; вона дає можливість
людям зрозуміти, як масова комунікація
використовується в їх соціумах, оволодіти
здібностями використання медіа в комунікації з
іншими людьми; забезпечує людині знання та вміння:

Автор
визначення
Дж. Поттер
(Potter W. J.)
Д. Бакінгем
(Buckingham D.)
What is Media
Education?
Європейські
Рекомендації
2000 р.
Концепція
впровадження
медіаосвіти в
Україні (нова
редакція)

Recommendations
Addressed to the
United Nations
Educational
Scientific and
Cultural
Organization
UNESCO

Potter W. J. Media Literacy. Thousand Oaks. London : Sage Publication, 1999. 467 с.
Buckingham D. Media Education : Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge, UK : Polity Press,
2003. 232 с.
3
What is Media Education? URL: https://www.medialiteracyweek.ca/about/what-is-media-education/
4
Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк. Київ : Центр
вільної преси, 2012. 354 с.
5
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL:
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraininova-redaktsiya/
1
2

564

7

8

9

6

1) аналізувати, критично осмислювати та створювати
медіатексти; 2) визначати джерела медіатекстів, їх
політичні, соціальні, комерційні і / або культурні
інтереси, їх контекст; 3) інтерпретувати медіатексти,
цінності, поширювані медіа; 4) добирати відповідні
медіа для створення та поширення власних
медіатекстів; 5) отримати можливість вільного
доступу до медіа, як для сприйняття, так і для
створення. Медіаосвіта є частиною основних прав
кожного громадянина будь-якої країни світу на
свободу самовираження та права на інформацію, є
інструментом підтримки демократії. ...Медіаосвіту
рекомендовано до впровадження в національні
навчальні плани всіх держав, у систему неформальної
освіти та освіти дорослих 6
Медіаосвіта – це вивчення медіа, яке відрізняється від
навчання за допомогою медіа. Медіаосвіта пов’язана
одночасно зі знанням того, як створюються і
поширюються медіатексти, так і з розвитком
аналітичних здібностей для інтерпретації та
оцінювання їх змісту (тоді як вивчення медіа (media
studies) зазвичай пов’язують з практичною роботою зі
створення медіатекстів). Як медіаосвіта (media
education), так і вивчення медіа (media studies)
спрямовані на досягнення цілей медіаграмотності
(media literacy) 7
Технічні засоби створення, запису, копіювання,
тиражування, зберігання, розповсюдження,
сприйняття інформації та обміну її між суб’єктом
(автором медіатексту) і об’єктом (масовою
аудиторією), а саме: друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні
комп’ю терні системи, включаючи інтернет 8 [с. 481]
Медіаосвіта – науково-освітня сфера діяльності, що
ставить за мету допомогти індивідові сформувати
психологічний захист від маніпуляції чи експлуатації
з боку мас-медіа й розвинути інформаційну
культуру… 9 [с. 8]

International
Encyclopedia of
the Social &
Behavioral
Sciences

Енциклопедія
освіти

Б. Потятиник

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO.
Adopted by the Vienna Conference ''Educating for the Media and the Digital Age'' 18-20 April 1999. URL:
https://www.mediamanual.at/en/pdf/recommendations.pdf
7
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford,
2001. URL: https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-of-thesocial-and-behavioral-sciences
8
Задорожна Т., Кузнецова Т. Медіаосвіта. Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Акад. пед. наук
України. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
9
Потятиник Б. Медіа : ключі до розуміння. Львів: ПАІС, 2004. 312 с.
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Додаток В.2
Таблиця 2.2.
Трактування поняття «медіаграмотність»
1

2

3

4

10

Медіаграмотність – це здатність зрозуміти, як
працюють засоби масової інформації, яке мають
змістове наповнення, як їх організовано та як їх
розумно використовувати 10 [c. 12]
Набір критичних навичок та компетенцій
користувачів чи творців медіаконтенту, за
допомогою яких вони можуть отримувати,
аналізувати,
оцінювати,
генерувати
та
інтерпретувати всі форми медіаповідомлень;
розуміння того, як і для чого створюють
медіаповідомлення, які емоції вони викликають, з
якою метою створені 11 [с. 53]
Медіаграмотність – складник медіакультури, що
стосується вміння користуватися інформаційнокомунікативною технікою, виражати себе та
спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно
здобувати
необхідну
інформацію,
свідомо
сприймати й критично тлумачити інформацію,
отриману з різних медіа, відділяти реальність від її
віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність,
сконструйовану медіаджерелами, осмислювати
владні стосунки, міфи та типи контролю, які вони
культивують 12
Медіаграмотність – це здатність отримувати,
аналізувати, оцінювати, створювати та діяти,
використовуючи всі форми спілкування 13

Л. Фармер
(L. Farmer)
Т.Фрохліч
(T. Froehlich)

Концепція
впровадження
медіаосвіти в
Україні

Національна
асоціація
медіаосвіти
Канади
(National
Association for
Media Literacy
Education )

Farmer L. Education and Technology in a Changing Society. GI Global, 2014. 1217 p. URL: https://www.igiglobal.com/chapter/citizen-education-and-technology/111829
11
Thomas Joseph Froehlich Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World
(Advances in Media, Entertainment, and the Arts). IGI Global: 2020. 375 р. URL: https://www.igiglobal.com/chapter/ten-lessons-for-the-age-of-disinformation/249503
12
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL:
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraininova-redaktsiya/
13
NAMLE (2020). Media Literacy Defined. Retrieved from https://namle.net/resources/media-literacy-defined/
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5

6

7

8

9

14

Медіаграмотність
–
здатність
освоювати,
інтерпретувати / аналізувати та створювати
медіатексти 14
Медіаграмотність – здатність використовувати,
аналізувати,
оцінювати
та
передавати
повідомлення (messages) у різних формах 15
Медіаграмотність – рух, ... покликаний допомогти
людям розуміти, створювати й оцінювати
культурне
значення
аудіовізуальних
та
друкованих текстів.
Медіаграмотний
індивідуум,
яким
мусить
мати
можливість стати кожна людина, здатний аналізувати,
оцінювати та створювати друковані та електронні
медіатексти 16
Медіаграмотність – процес підготовки медіаграмотної
людини, яка має розвинену здатність до сприйняття,
створення, аналізу, оцінювання медіатекстів, до розуміння
соціокультурного
та
політичного
контексту
функціонування медіа в сучасному світі, кодових і
репрезентаційних систем, що використовуються в медіа;
життя такої людини в суспільстві і світі пов’язане з
громадянською відповідальністю 17
Медіаграмотність – це освітня ініціатива, яка має на меті
підвищити рівень розуміння та задоволення учнів від того,
як працюють медіа, як вони розкривають зміст, як вони
організовані та як медіа вибудовують реальність.
Медіаграмотність також має на меті надати учням
можливість створювати власні медіапродукти 18

К. Ворсноп
(C. Worsnop)
Р. К’юбі
(R. Kubey)
П. Ауфдерхейд
(P. Aufderheide)
П. Файерстон
(P. Firestone)

Міжнародна
енциклопедія
соціальних та
поведінкових наук
(International
Encyclopedia of the
Social &
Behavioral
Sciences)
Асоціація
медіаграмотності
(The Association
for Media Literacy
– AML)

Worsnop C. Media Literacy Through Critical Thinking.
URL:http://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/10/1092_Worsnop_2004.pdf
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Kubey R. How Media Education Promotes Critical Thinking, Democracy, Health, and Aesthetic Appreciation.
URL: http://www.medialit.org/sites/default/files/547_CIC_ML_Report.pdf
16
Aufderheide, P., Firestone, C. Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media
Literacy. Queenstown, MD: The Aspen Institute, 1993. 44 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED365294.pdf
17
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford,
2001. P.9494. URL: https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-ofthe-social-and-behavioral-sciences
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The Association for Media Literacy. URL: https://aml.ca/about/
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Додаток В.3
Результати опитування відомих зарубіжних медіапедагогів щодо
визначення ключових понять медіаосвіти
№
Media education
1
процес вивчення
друку,
електронних і
цифрових медіа
2
інтегрований, між
предметний
підхід,
відповідний для
будь-якої
навчальної
дисципліни
3
Всебічний
освітній підхід до
медіа

4

5

6

Media studies
media education =
media studies

Media literacy
складний
результат
«грамотності»

Автор
К. Тайнер
(K.Tyner)

самостійна
дисципліна, тема
якої – медіа та всі
значення, пов’язані
з ними

належать до
повноцінної
здатності /
компетентності
в цій галузі

С. Крюксей
(S. Krucsay)

знання про масмедіа для
технічних,
політичних,
соціальних,
освітніх чи інших
цілей

алфавітний
підхід до
візуальних кодів

Д. Ревез
Торез
(J. Reyes
Torres)

Д. Гомез
(J. Gomez)

охоплює як
вивчення медіа
(media
studies), так і
медіаграмотність
(media literacy)
шлях досягнення
медіаграмотності

розвиток
сприйняття та
критичного
розуміння медіа

результат
процесу
медіаосвіти

отримання знань
про
медіа

містить основи
вивчення медіа
та медіаосвіти,
щоб розвинути
здатності
учня/студента до
повноцінного
життя в
суспільстві

Дж.
Пандженте
(J.Pungente)
І. Розер
(I.Rother)
Д. Сюсс
(D.Suess),
К. Ворсноп
(C.Worsnop)
М. Гутьєрез
(M.
Gutierrez)
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7

охоплює
критичний аналіз
медіа та
практичне
створення
медіатекстів
досліджує медіа в
межах
соціополітичної
структури через
аналіз і
виробництво. Це
охоплює навчання
учнів розумінню
процесу
виробництва та
поширення
інформації,
розвитку
комерційних
медіаагентств,
ролі реклами,
оцінювання
аудиторією
друкованих та
аудіовізуальних
текстів

містить критичний
аналіз медіа, але не
практичне
створення
медіатекстів
навчання за
допомогою медіа
пов’язане з
використанням
медіа для
організації
дискусій або
чинника мотивації
на уроках вивчення
мови / мистецтва

містить
критичний
аналіз медіа, але
не практичне
створення
медіатекстів

С. Гудмен
(S. Goodman
)

Б. Дункан
(B. Duncan)
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Додаток Д

Рис. 5.1 Чотири аспекти медіаграмотності в XXI столітті
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Додаток Е
Порівняльний аналіз теоретичних підходів до медіаосвіти (за
американськими вченими Д. Келнера і Дж. Шар 19 (D. Kellner, J. Share)
Теоретичні
підходи до

Важливі

розвитку

принципи

Прибічники

Субкатегорії

медіаосвіти
 цінує
естетичну
(Arts Approach)
оцінку медіа та
сприяє
самовираженню;
 використання
медіа має
враховувати
художній вимір;
 зосередження
уваги на медіадизайні замість
контенту
Критичний
 медіа не є
нейтральними;
(Critical
 ціннність
Approach)
голосу учнів
задля створення
власного
уявлення
шляхом
розширення
можливостей;
 можливість
активно
протистояти
несправедливост
і через
соціальний
активізм;
 трансформати
вний характер
Фокус
 здатність
людини
грамотності
отримувати
(Literacy Focus доступ,
Approach)
аналізувати,
Художній

19

П. Ауфдерхейд
(P. Aufderheide) (1993);
С. Чан (S.-K. Chung),
С. Кірбі (S. Kirby) (2009);
М. Фрейре (M. Freire),
Е. Маккарті (E. McCarthy)
(2014); Е. Превет
(A. Prewett), Л. Штейн
(L. Stein) (2009); К. Тайнер
(C. Tyner) (1991)

 естетична
цінність
та
виразність;
 підхід
привласнення;
 колаборативни
й підхід;
 програмний
підхід

П. Ауфдерхейд
(P. Aufderheide) (1993);
Д. Консідайн (D. Considine)
(2002); Л. Девіс (L. Davis)
(1992); П. Груба (P. Gruba)
(2006); Д. Келнер
(D. Kellner), Д. Шер
(J. Share) (2005); Д. Пітерс
(J. Peters) (1994); Д. Льюіс
(J. Lewis), С. Джеллі
(S. Jhally) (1998); Е. Превет
(A. Prewett), Л. Штейн
(L. Stein) (2009); К. Тайнер
(C. Tyner) (1991)

 активне
громадянство;
 культурологія;
 демократична
освіта;
 інформоване
громадянство;
 підготовка
медіа;
 демократія
участі;
 радикальна
демократія;
 соціальна
пропаганда;
 навички
користувача

Д. Консідайн (D. Considine)
(2002); Л. Девіс (L. Davis)
(1992); П. Нортон
(P. Norton), Д. Хетевей
(D. Hathaway) (2010);

 навички
критичного
мислення;
 медіа грамотність як

Kellner, D., & Share, J. (2005). Towards critical media literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy.
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 26 (3), 369–386.
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Протекціоністська
(Protectionist
Approach)

оцінювати та
ефективно
створювати
засоби масової
інформації;
 створення
медіаотекстів у
різноманітних
формах;
 спілкування
для різних
аудиторій та
цілей
 медіа містить
приховані
небезпеки;
 медіа грамотність впливає на
маніпуляції
медіа щодо
негативних
впливів та
поведінки

Р. Пенман (R. Penman),
С. Тарнбул (S. Turnbull)
(2008); Е.Превет
(A. Prewett), Л. Штейн
(L. Stein) (2009); К. Тайнер
(C. Tyner) (1991); К. Врага
(K. Vraga), М. Таллі
(M. Tully), Г. Ройас
(H. Rojas) (2009)

інструктивна
стратегія;
 медіавиробниц
тво;
 новинна
медіаосвіта;
 навички
виробника медіа;
 технології
освіти

П. Ауфдерхейд (P.
Aufderheide)
(1993); С. Бенерджі
(S. Banerjee), Р. К’юбі
(R. Kubey) (2013);
Д. Консідайн (D. Considine)
(2002); Л. Девіс (L. Davis)
(1992); Г. Жиру (H. Giroux)
(2002); Р. Пенман
(R. Penman), С. Тарнбул
(S. Turnbull) (2008);
Е. Превет (A. Prewett),
Л. Штейн (L. Stein) (2009);
К. Тайнер (C. Tyner) (1991)

 навички
критичного
мислення;
 зосередження
уваги на
медіанамірах
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Додаток Ж
Основні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів
Аспекти
№
впливу
глобалізації
1 Політичний

Вияви впливу глобалізації
 ерозія суверенітету національної держави та
повноти її повноважень у сфері освітньої політики,
активізація
впливу
на
освітню
політику
міжнародних організацій (Світовий Банк, Світова
організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд);
 роздержавлення освітньої сфери, приватизація
освітніх послуг;
 трансформація форм контролю в освітній сфері:
від контролю політичного, адміністративного до
контролю ринкового, споживацького

2

Економічний

 перетворення освіти на предмет міжнародної
торгівлі;
 розроблення та введення в дію Генеральної угоди
про торгівлю послугами (General Agreement on
Trade in Services – GATS), що надало можливості
для інвестицій у сферу освіти та отримання від неї
прибутків, для інтернаціоналізації освіти

3

Культурний

 гомогенізація та гетерогенізація культурних
просторів;
 локалізація, що потребує підготовки наступного
покоління до життя в глобальному просторі
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Додаток И
Критерії поділу організацій медіаосвіти Сполучених Штатів Америки

№
Критерій
1
Корпоративний
компонент

2

Розташування

3

Новинні медіа

4

Групи населення

5

Типи медіа

Організації
Alliance for a Media Literate America (AOL, Time
Warner, Discovery Channel тощо); National
Alliance for Media Arts and Culture (The Andy
Warhol Foundation for the Visual Arts, The
McKnight
Foundation,
Microsoft
тощо);
st
Century Skills (LEGO
Partnership for 21
Education, Disney Company, Cengage Learning,
Crayola, Fisher-Price, Ford Motor Company тощо);
The New Media Consortium (Adobe, Apple,
Pearson тощо)
Citizens for Media Literacy (local Ashville, NC
area); Gateway Media Literacy Partners, Inc.
(Missouri, St. Louis); Grade the News at the School
of Journalism and Mass Communications
(California, Bay Area); Hands on a Camera (Utah,
Provo)
Center for Media and Public Affairs; FactCheck.org;
Fairness and Accuracy in Reporting (media
practice); Media Matters for America; Media
Research Center
About Face (жінки та дівчата); Appalachian Media
Institute (люди з країн Центральної Апалачі:
Кентукі, Тенесі, Вірджинія, Західна Вірджинія);
Children’s Media Project (діти з Долини Гудзона);
Marts Engine (учні); Midwest Center for Media
Literacy (учні та студенти штату Міссурі)
911 Media Arts Center (цифрові); Action for
Children’s Television (телебачення); Alliance for
Community Media (інтернет); Berkman Center for
Internet and Society (кіберпростір); Cable Impacts
Foundation (кабельні); Center for Media and Social
Impact (незалежні документальні фільми);
Children’s Music Network (музика); Citizens for
Media Literacy (телебачення); Commercial Alert
(комерційні медіа); Community Film Workshop
(фільми); Community Media Workshop at
Columbia College (журналістика); Educational
Video Center (документальне відео); Listen Up
(відео);
Media
Education
Foundation
(документальні фільми); Southwest Alternate
Media Project (фільми)
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Додаток К
Штати-лідери у розвитку медіаграмотності учнів
№
1

Штат
Флорида
(Florida)

Медіаграмотність
Стандарт 3.
«Інформаційна та
медіаграмотність»

2

Огайо (Ohio)

Стандарт 3.
«Інформаційна та
медіаграмотність»

3

Техас (Texas)

4

Нью Мехіко
(New Mexico)

5

Вашингтон
(Washington)

медіамистецтво
(Media Arts)

6

Каліфорнія
(California)

медіамистецтво
(Media Arts)

7

Колорадо
(Colorado)

8

Конектікут
(Connecticut)

9

Ілінойс (Illinois)

Предмети, в яких
інтегровано медіаграмотність
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
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10 Масачусетс
(Massachusetts)

11 Мінесота
(Minnesota)

12 Нью
Джерсі
(New Jersey)

13 Род-Айленд
(Rhode Island)

14 Юта (Utah)

 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
 Читання & Мовне
мистецтво
 Соціальні науки
 Здоров’я/Профілактика
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Додаток Л
Курикулум для 6 класу
Навчальний
предмет
Англійська
мова
(English)

Відповідний стандарт
досягнень
Розуміють, як використання
текстових структур може
сприяти досягненню певних
ефектів.
Вміють аналізувати та
пояснювати, як мовні
особливості, образність та
лексика використовуються
різними авторами для
репрезентації ідей, персонажів
та подій.
Порівнюють та аналізують
складні тексти, пояснюючи
зміст.
Обирають і використовують
факти з тексту, щоб надати
своє трактування.
Беруть участь у дискусіях,
пояснюють зміст.
Розуміють, як мовні
особливості та мовні зразки
можна використовувати для
акцентування уваги.
Показують, як конкретні
деталі можуть бути
використані для актуалізації
точки зору.
Пояснюють вибір мовних
особливостей та зображень.
Створюють детальні тексти,
пояснюючи ключові ідеї для
різних цілей та аудиторій.
Створюють презентації та
активно беруть участь в
обговоренні

Дескриптори контенту
Розуміння
використання
об’єктивної та
суб’єктивної мови та
упередженості
(ACELA1517)
Визначення та
пояснення, як
аналітичних елементів,
такі як фігури, таблиці,
діаграми, карти та
графіки, сприяють
нашому розумінню
словесної інформації у
фактологічних та
переконливих текстах
(ACELA1524)
Дослідження, як вибір
лексики, включаючи
оцінювальну мову,
може виражати
відтінки значення,
почуття та думки
(ACELA1525)
Порівняння
медіатекстів, які порізному представляють
ідеї та події,
пояснюючи їх вплив на
певну аудиторію
(ACELY1708)
Планування,
розроблення та
публікація образних,
інформативних та
переконливих текстів,
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Математика
(Maths)

Наука
(Science)

Гуманітарні
та
соціальні
науки
(Humanities
and Social
Sciences)

Вміють інтерпретувати та
порівнювати
відображення даних,
включаючи відображення
для двох категоричних
змінних. Інтерпретують
вторинні дані, що
відображаються на носіях.
Вміють описувати та
аналізувати зв’язки в
даних, використовуючи
відповідні уявлення та
створювати
мультимодальні тексти
для передачі ідей, методів
та висновків.

Вміють знаходити і
збирати корисні дані та
інформацію з первинних
та вторинних джерел.
Вивчають джерела, щоб
визначити їхнє
походження та
призначення та виявити
різні перспективи в
минулому та сьогоденні.
Інтерпретують дані для
виявлення, опису та
порівняння класифікації,
закономірностей і
тенденцій,

експериментування з
текстовими структурами,
мовними особливостями,
зображеннями та
цифровими ресурсами, що
відповідають меті
створення медіатексту та
аудиторії (ACELY1714)
Інтерпретація вторинних
даних, представлених на
цифрових носіях та з інших
джерел (ACMSP148)

Використання наукових
знань для вирішення
проблем та інформування
щодо особистих та
громадських рішень
(ACSHE100)
Поєднання ідей, пояснень
та процесів,
використовуючи наукові
уявлення, включаючи
мультимодальні тексти
(ACSIS110)
Розроблення відповідних
запитань для керівництва
що стосується запитів
інформації про людей,
події, події, місця, системи
та проблеми (ACHASSI122)
Вивчення різних точок зору
на дії, події, проблеми та
явища в
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Медіамистецтво
(Media Arts)

а також для того, щоб
зробити висновки про
взаємозв’язки та оцінюють
докази цих висновків.
Спільно генерують
альтернативні відповіді на
питання, використовують
критерії для прийняття
рішень та виявлення
переваг та недоліків одного
рішення перед іншими.
Представляють ідеї,
висновки, точки зору та
висновки, що містять
вихідні матеріали,
картографування, графіку,
конвенції про спілкування
та конкретні дисципліни
Пояснюють, як точки
зору, ідеї та історії
формуються та
зображуються в медіатворах, як вони
створюють,
класифікуються та
переглядаються.
Пояснюють цілі та
аудиторії медіа-творів,
зроблених у різних
культурах, часах та
місцях.
Працювати спільно,
використовуючи
технології для створення
медіа-творів для
конкретних аудиторій та
цілей, використовуючи
сюжетні принципи для
формування точок зору та
жанрові умовності,
освітлення.

минулому та сьогоденні
(ACHASSI127)

Вивчення уявлення,
характеристики та точки
зору людей у своїй громаді,
включаючи самих себе,
використовуючи
налаштування, ідеї,
принципи розповіді та
жанрові умовності в
образах, звуках та текст
(ACAMAM062)
Розвиток навичок з
використанням
медіатехнології,
формування простору, часу,
руху та освітлення в межах
зображень, звуків та тексту
(ACAMAM063)
Планування, створення та
презентація медіатекстів
для конкретних аудиторій
та цілей, використовуючи
відповідальну практику
медіа (ACAMAM064)
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Санітарномедична
та
фізична
підготовка
(Health and
Physical
Education)

Пояснювати вплив людей
та місця на ідентичність.
Отримувати доступ та
інтерпретувати
інформацію про здоров’я
та застосовувати навички
прийняття рішень та
вирішення проблем, щоб
покращити своє здоров’я,
безпеку та добробут
людей

Порівняння медіатекстів з
різних соціальних,
культурних та історичних
контекстів, включаючи
медіатексти аборигенів та
острова Торрес-Айленд,
пояснення, як елементи
медіамистецтва та
принципи сюжету
передають сенс,
порівнюючи медіатексти з
різних соціальних,
культурних та історичних
контекстів, (ACAMAR06)
Вивчення, як на особистість
впливають люди та місця
(ACPPS051)
Визнання того, як
працюють ЗМІ та важливі
люди, як громада впливає
на особисте ставлення,
переконання, рішення та
поведінку (ACPPS057)
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Додаток М
Загальна модель шкільної освіти у Канаді 20

Середня
школа
Вік: 12-18

Середня
школа
Вік: 12-18

Початкова
школа
Клас: 1-6
Вік: 6-12

Початкова
школа
Вік:
Вік: 6-12

Початкова
школа
Вік: 6-12

Раннє
дитяче
виховання

Раннє
дитяче
виховання

Нова
Скотія
(Navo
Scotia)

Середня
школа
Вік: 12-18

Квебек
(Quebec)

20

Середня
школа
Вік: 12-18

Середній
рівень

Елементарна
школа

Альберта (Alberta)
Британська Колумбія (British
Columbia)
Манітоба (Manitoba)
Новий Брансвік (FR) (New
Brunswick)
Нунавут (Nunavut)
Онтаріо (Ontario)
Ньюфаундленд і Лабрадор
(Newfoundland and Labrador)
Північні Території (Northwest
Territories)
Юкон (Yukon)

Раннє дитяче
виховання

Острів Принца
Едварда (PrinceEdward Island)
Новий Брансвік
(EN) (New
Brunswick)
Саскачеван
(Saskachewan)

National Center on Education and the Economy. Canada: Learning Systems. Retrieved from:
https://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/canadaoverview/canada-instructional-systems/
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Додаток Н
Зведена таблиця методичних розробок з медіаосвіти та
медіаграмотності.
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Додаток П
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 27.07.2011 р. №886
СПИСОК
базових загальноосвітніх навчальних закладів, учасників
всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади
впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів»
(2011–2016 роки)
Автономна Республіка Крим
1. Азовський НВК «ЗОШ-гімназія I-III ст.» Джанкойського р-ну.
2. Петрівський НВК «ЗОШ I-III ст» Красногвардійського р-ну.
3. НВК «Гімназія № 1» м. Саки.
4. Євпаторійський

НВК

«Гімназія

з

поглибленим

вивченням

англійської мови» №8.
5. Євпаторійський НВК «ЗОШ-гімназія I–III ст. «Інтеграл».
6. Чистенський НВК «ЗОШ-гімназія I–III ст.» Сімферопольського р-ну.
7. Гімназія № 9 Сімферопольської міської ради.
8. ЗОШ № 10 м. Сімферополя.
9. Ялтинський НВК «Дитячий садок-школа-колегіум» «Райдуга».
10. Ялтинський експериментальний НВК «Школа майбутнього».
11. Просторненський НВК «ЗОШ I-III ст.» Джанкойського р-ну.
12. РНЗ «Кримська гімназія-інтернат для обдарованих дітей МОНМС
АР Крим» Бахчисарайського району.
Дніпропетровська область
13. Комунальний заклад освіти «ЗСШ № 50» Дніпропетровської міської
ради.
14. Комунальний заклад освіти «НВК № 122» Дніпропетровської
міської ради.
15. Криворізький Центрально-Міський ліцей.
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16. Комунальний заклад освіти «Гуманітарна гімназія імені Лесі
Українки» м. Жовті Води.
17. ЗОШ №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької
міської ради.
18. Комунальний ЗНЗ «Гімназія №15» м. Нікополя.
19. Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.
20. Комунальний заклад «Ювілейнівська СЗШ № 1».
21. Лобойківська СЗШ Петриківського р-ну.
Запорізька область
22. Запорізький НВК № 19.
23. Запорізький ліцей №99.
24. Запорізька гімназія №107.
25. Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ст. №25.
26. Енергодарський НВК №5.
27. Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія».
28. Бердянська гімназія №1 «Надія».
29. Бердянська багатопрофільна гімназія №2.
30. Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 із поглибленим
вивченням іноземних мов.
31. Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Світоч».
32. Чернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Надія».
Київська область
33. ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Білої Церкви.
34. Хоцьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Переяслав-Хмельницького р-ну.
35. Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Києво-Святошинського р-ну.
Луганська область
36. Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради.
37. Комунальний заклад «Луганський НВК «Спеціалізована школа І ст.
– гімназія №52».
38. Комунальний заклад «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5».
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39. Ровеньківська гімназія №1 Ровеньківської міської ради.
40. Ровеньківська гімназія ім. М. Трублаїні Ровеньківської міської ради.
Львівська область
41. Баранівецький НВК Самбірського р-ну.
42. Рудківська гімназія Самбірського р-ну.
43. Ралівська СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського р-ну.
Миколаївська область
44. Миколаївський муніципальний колегіум Миколаївської міської
ради.
45. Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 56 Миколаївської міської ради.
46. Миколаївський економічний ліцей № 2 Миколаївської міської ради.
47. Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 42 Миколаївської міської ради.
48. Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Баштанської районної ради.
49. Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської районної ради.
50. Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської районної ради.
51. Ольшанська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської районної ради.
52. Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради.
53. Садівська ЗОШ І-ІІІ ст. Арбузинської районної ради.
54. Арбузинська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Арбузинської районної ради.
55. Доманівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Доманівської районної ради.
56. Куйбишевська ЗОШ І – ІІ ст. Веселинівської районної ради.
57. Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Кривоозерської районної ради.
58. Єланецька гуманітарна гімназія Єланецької районної ради.
59. Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої
районної ради.
60. Галицинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої
районної ради.
61. Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої
районної ради.
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62. Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої
районної ради.
63. Мішково-Погорілівська

загальноосвітня

школа

І-ІІІ

ступенів

Жовтневої районної ради.
Полтавська область
64. Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 із поглибленим вивченням
економіки та права Комсомольської міської ради.
65. Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 і поглибленим вивченням
математики Комсомольської міської ради.
66. Кременчуцький колегіум № 25.
67. Кременчуцька ЗОШ № 16.
68. Кременчуцький ліцей № 11.
69. Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Гребінківського р-ну.
70. ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного м. Миргорода.
71. Великобагачанська

ЗОШ

І-ІІІ

ст.

смт

Велика

Багачка

Великобагачанського р-ну.
Черкаська область
72. Гімназія ім. С. Д. Скляренка м. Золотоноша.
73. Спеціалізована школа №2 інформаційних технологій м. Золотоноша.
74. Загальноосвітня санаторна школа-інтернат м. Золотоноша
75. Бужанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лисянського
району.
76. Уманська міська гімназія.
77. Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської ради.
78. Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської районної
ради.
79. Тальнівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1гімназія» Тальнівської районної ради.
80. Ватутінська

загальноосвітня

школа

ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради.

І-ІІІ

ступенів

№

2
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81. Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської районної ради.
82. Васютинський НВК Чорнобаївської районної ради.
83. Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради.
м. Київ
84. Фінансовий ліцей Подільського району.
85. ЗОШ № 25 Шевченківського району.
86. Гімназія № 290 Дарницького району.
87. Спеціалізована школа №329 Дарницького району.
Навчальні заклади системи позашкільної освіти
88. 88.Будинок дитячої творчості Подільського району м. Києва.
89. Центр дитячої та юнацької творчості Солом’янського району
м. Києва.
ВНЗ
90. Тернопільський

національний

педагогічний

університет

ім. Володимира Гнатюка.
91. Харківський

національний

педагогічний

університет

ім. Г. С. Сковороди.
92. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту
освіти».
93. Київський університет ім. Бориса Грінченка.
Науковий керівник

Л. А. Найдьонова, завлаб. психології
масової комунікації та медіаосвіти,
заступник директора Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України

Координатор

О. І. Кіян, Відділ інноваційної діяльності
та дослідно-експериментальної роботи
Інституту
інноваційних
технологій
МОНмолодьспорту України
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів,
відповідних
ЕСТS – 5

Галузь знань, напрями
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної
дисципліни
заочна форма
навчання

Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка

Загальної підготовки

Спеціальність:
011 Освітні, педагогічні
науки
Освітньо-професійна
програма:
Педагогіка вищої школи

Загальна кількість
годин – 150
Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Рік підготовки
2
Семестр

4
Лекції
6
Практичні заняття
12
Самостійна робота
132
Індивідуальні завдання
творчий проект
Вид контролю – екзамен

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить – 12% : 88%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є сформувати у магістрантів
уявлення про методику та технології реалізації різних напрямків
медіаосвіти, вміння здійснювати селекцію і комбінування методів
медіаосвітньої діяльності, пропонувати авторські розробки.
Основні завдання:
 формування теоретичної бази знань з основ медіаграмотності і
практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією,
отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів
сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

повсякденній

практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності;
 навчання сприйняттю і переробці інформації, переданої по каналах
ЗМІ (в широкому тлумаченні), розвиток критичного мислення, умінь
розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення, протистояти
маніпулюванню свідомістю індивіда з боку ЗМІ;
 формування вмінь знаходити, готувати, передавати і приймати
інформацію в тому числі, з використанням різних медіаресурсів.
Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти таких
компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, до розуміння
предметної області та розуміння професії.
ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та
вирішувати проблеми
ЗК

6.

Навички

міжособистісної

взаємодії,

цінування

різноманітності та мультикультурності
ЗК 7. Здатність працювати автономно і в міжнародному контексті.

та

повага
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ФК 2. Здатність до створення освітнього середовища, що забезпечує якість
освіти, забезпечувати міжпредметні зв’язки.
ФК 3. Здатність розробляти комплексне навчально- методичне забезпечення
навчальної дисципліни.
ФК 5. Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з
урахуванням особливостей підготовки фахівців за різними спеціальностями,
реалізувати здоров’язбережувальний підхід в організації освітнього процесу.
ФК 7. Здатність застосовувати діагностичний інструментарій оцінювання
академічних досягнень здобувачів освіти.
ФК 8. Здатність будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами
освітнього процесу.
ФК 9. Здатність до рефлексії в процесі розв’язання професійних завдань, до
самоосвіти і професійного самовдосконалення.
ФК 10. Здатність створювати просвітницькі програми популяризації освіти,
науки та культури.
Програмні результати навчання:
Знання:
ПРН-4. Знати основи професійної діяльності викладача вищої школи, шляхи
формування педагогічної майстерності.
ПРН-5. Знати загальні методи прийомів групової роботи в тренінгу, основні
базові положення теорії спілкування, види, стилі, техніки професійнопедагогічного спілкування.
Уміння:
ПРН-1. Вміти створювати продукти навчального та навчально-методичного
спрямування.
ПРН-2. Вміти підготувати та провести на високому методологічному,
дидактичному та методичному рівнях різні види навчальних занять.
ПРН-7. Вміти використовувати теоретичні знання й практичні навички
організації зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації для
вирішення завдань освітнього процесу закладів вищої освіти.
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ПРН-9.

Вміти

коригувати

свою

поведінку

у

процесі

комунікації,

презентувати навчальну інформацію в документальній та електронній
формах.
ПРН-10. Вміти здійснювати вплив на здобувачів вищої освіти, їх погляди,
позицію, допомагаючи в особистісному і професійному становленні
майбутнього фахівця.
Автономія і відповідальність:
ПРН-1. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень.
ПРН- 2. Здатність планувати і управляти часом у професійній діяльності.
ПРН-3. Здатність реагувати на виклики сьогодення.
ПРН-4. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні
проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Основи медіаграмотності як навчальна дисципліна.
Поняття медіаосвіти та медіаграмотності, основні теорії. Зміст і основні
завдання медіаграмотності, її зв’язок із іншими навчальними дисциплінами.
Сучасні методичні підходи до медіаграмотності. Класифікація та функції
сучасних медіа.
Тема 2. Види і рівні медіаосвіти.
Види медіаосвіти: за метою, за ступенем організованості, по типу освітніх
установ, на базі яких реалізується формальна медіаосвіта, за наявністю
видової інтеграції, за предметно-змістовою локалізованістю, за формами
реалізації. Рівні медіаосвіти: медіаграмотність, медіаосвіта,
медіакомпетентність, медіакультура, медіаменталітет.
Тема 3. Моделі медіграмотності та методи їх конструювання.
Характеристика та класифікація моделей медіаграмотності, особливості їх
функціонування. Моделі розвитку медіаграмотності: вітчизняний та
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зарубіжний досвід. Класифікація методів розвитку медіаграмотності,
специфіка їх селекції та комбінування в діяльності фахівців у сфері
медіаграмотності. Традиційні методи медіаосвіти. Способи діяльності
медіапедагогів і фахівців у сфері медіаосвіти. Методичні прийоми, які
використовуються при проблемному аналізі медіатекстів. Типологія циклів
творчих занять в сфері медіаграмотності.
Тема 4. Технології розвитку медіаграмотності учнів середньої і старшої
школи.
Інтереси і потреби учнів середньої і старшої ланки як цільової аудиторії
сучасних ЗМІ та суб'єктів медіаграмотності. Уподобання підлітків в галузі
медіа. Телевізійні проекти як елементи медіаграмотності. Інтернет як сфера
спілкування і джерело інформації для підлітків. Функції і принципи впливу
соціальних мереж на свідомість підлітка. Методи і способи впливу сучасного
телебачення і інтернет-простору. Причини і наслідки негативного впливу
телебачення та інтернет-середовища на свідомість підлітків. Технології
розвитку медіаграмотності учнів середньої і старшої ланки. Аналіз медіапроектів для підлітків і реалізованих в цих проектах технологій розвитку
медіаграмотності.
Тема 5. Технології розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти і
дорослої цільової аудиторії.
Інтереси і потреби здобувачів вищої освіти як цільової аудиторії сучасних
ЗМІ. Структура і принципи наповнення контенту в радіо-, телепрограмах,
інтернет-виданнях для здобувачів вищої освіти. Технології розвитку
медіаграмотності здобувачів вищої освіти. Принципи формування
медіакомпетентності і критичного мислення. Психолого-педагогічні
особливості розвитку медіаграмотності дорослої цільової аудиторії.
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Тема 6. Огляд ресурсів з розвитку медіаграмотності, особливості їх
функціонування.
Трактування терміну «ресурс з розвитку медіаграмотності». Ознаки та
основні характеристики ресурсів з розвитку медіаграмотності. Види ресурсів
з розвитку медіаграмотності: ресурси з розвитку медіаграмотності офіційних
служб та організацій, медіатеки, освітні портали для юнкорів, медіапортали
для педагогів, медіапортали для фахівців у сфері медіа. Особливості
функціонування ресурсів з розвитку медіаграмотності: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви тем

Кількість годин
заочна форма
у тому числі
Усього
л прак. с/р

Тема 1. Основи медіаграмотності як
навчальна дисципліна
Тема 2. Види і рівні медіаосвіти

20

Тема 3. Моделі медіграмотності та методи
їх конструювання
Тема 4. Технології розвитку
медіаграмотності учнів середньої і
старшої школи
Тема 5. Технології розвитку
медіаграмотності здобувачів вищої
освіти і дорослої цільової аудиторії
Тема 6. Огляд ресурсів з розвитку
медіаграмотності, особливості їх
функціонування
Разом

2

2

16

25

2

23

25

2

23

23

2

21

30

2

2

26

27

2

2

23

150

6

12

132
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5. Теми та зміст практичних занять

№
1

2

3

4

5

Теми практичних
Кіл.
Зміст практичних занять
занять
год.
Основи
1) Складання словника основних понять 2
медіаграмотності методики медіаосвіти.
як навчальна
2) Класифікація та функції сучасних медіа.
дисципліна
Створення типологічного альбому, що
2
Види і рівні
ілюструє види медіаосвіти (за метою, за
медіаосвіти
ступенем організованості, по типу освітніх
установ, на базі яких реалізується формальна
медіаосвіта, за наявністю видовий інтеграції,
по предметно змістовною локалізованістю,
за формами реалізації)
1) Порівняльний
аналіз
класифікації 2
Моделі
медіграмотності моделей медіаграмотності.
2) Характеристика моделі медіаграмотності,
та методи їх
конструювання в рамках якої здійснюється практична
діяльність магістранта
1) Аналіз
сітки
мовлення
сучасного 2
Технології
телебачення (вибір каналу за бажанням
розвитку
медіаграмотності магістрантів) на наявність програм для
учнів середньої і підлітків. Визначення заповнених і порожніх
старшої школи ніш, причин дефіциту якісних телевізійних
проектів для учнів середньої і старшої
шкільної ланки.
2) Підготовка до участі в роботі фокусгрупи.
3) Аналіз
медіа-проектів
для
учнів
середнього і старшого шкільного ланки і
реалізованих в них технологій розвитку
медіаграмотності
1) Психолого-педагогічні
особливості 2
Технології
розвитку медіаграмотності дорослої цільової
розвитку
медіаграмотності аудиторії.
здобувачів вищої 2) Підготовка до участі в роботі творчої
освіти і дорослої лабораторії.
3) Вибір і реалізація технології і методики
цільової
розвитку
медіаграмотності в процесі
аудиторії
самонавчання на базі медіамайданчиків
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Огляд ресурсів з 1) Створення типологічного альбому, що
ілюструє всі види ресурсів з розвитку
розвитку
медіаграмотності, медіаграмотності.
2) Підготовка до участі в роботі фокусособливості їх
функціонування групи.
3) Аналіз ефективності / неефективності
роботи різних ресурсів з розвитку
медіаграмотності
Разом

2

6

12

6. Самостійна робота
№
1

Назва теми

Основи медіаграмотності як навчальна дисципліна
2 Види і рівні медіаосвіти
3 Моделі медіграмотності та методи їх конструювання
4 Технології розвитку медіаграмотності учнів середньої і старшої
школи
5 Технології розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти і
дорослої цільової аудиторії
6 Огляд ресурсів з розвитку медіаграмотності, особливості їх
функціонування
Разом

Кіл. год.
16
23
23
21
26
23

7. Завдання на самостийну роботу
1. Зазначте спільне та відмінне у ресурсах, які надає людині
використання фотографії, кіно, телебачення, Інтернету?
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2. Пригадайте рекламне зображення чи рекламний ролик, який свого
часу справив на Вас враження. Зосередьтеся й подумки проаналізуйте, що
саме Вам у ньому сподобалося (або вразило) й яка (які) технологія(ії)
спрацювала при цьому. Напишіть про це:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Пригадайте рекламне зображення чи рекламний ролик політичного
змісту, який свого часу справив на Вас враження або просто запам’ятався.
Зосередьтеся й подумки проаналізуйте, чому саме Ви його запам’ятали й яка
(які) технологія(ії) спрацювала при цьому? Напишіть про це:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Заповніть табличку, визначаючи якості медіакультурної особистості
на кожному рівні медіакультури:
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5. Які можливості надали людині провідні візуальні мас-медіа?

6. Визначте суть медіапсихологічних прийомів, що застосовуються у
теленовинах:
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7. Пригадайте рекламне зображення чи рекламний ролик соціального
змісту, який Вам сподобався або справив враження. Зосередьтеся й подумки
проаналізуйте, що саме Вам в ньому сподобалося (або вразило) й яка (які)
технологія(ії) спрацювала при цьому?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Застосовуючи алгоритм дослідження медіатекстів, проаналізуйте
рекламний ролик комерційного змісту:

9. Застосовуючи алгоритм дослідження медіатекстів, проаналізуйте
рекламне зображення політичного змісту:
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10. Застосовуючи алгоритм дослідження медіатекстів, проаналізуйте
рекламний ролик соціального змісту:

11. Схарактеризуйте

неоднозначність

та

суперечливість

впливу

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людину (заповніть
таблицю).

12. Перелічіть можливі мультимедійні ресурси, які можуть підвищити
ефективність Вашого навчання. Оцініть ці ресурси за частотою використання
Вами особисто в процесі навчання: підпишіть ранги (1 – на першому місці,
найчастіше використовуєте, 2 – на другому і так далі: стільки рангів, скільки
Ви назвали ресурсів).
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13. Порівняйте комунікацію, опосередковану інтернет‐технологіями, з
реальним спілкуванням (заповніть таблицю):

14. Чим, на Вашу думку, можуть бути зумовлені прояви агресивної
поведінки в Інтернеті? Якими можуть бути наслідки такої поведінки?

15. Завдання: розробити і захистити авторський проект методики
медіаосвітньої діяльності.
Алгоритм складання презентації власної діяльності в сфері розвитку
медіаграмотності
Структура презентації
1. Мета і завдання медіаосвітньої діяльності.
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2. В рамках обраної теорії медіаосвіти (теорія розвитку критичного
мислення,

«ін'єкційна»,

«практична»,

ідеологічна,

семіотична,

культурологічна і соціокультурна теорія, теорія медіаосвіти як джерела
«задоволення потреб») розробити авторський проект.
3. Класифікація

видів

медіаосвіти

(за

метою,

за

ступенем

організованості, за типом освітніх установ, на базі яких реалізується
формальна медіаосвіта, за наявності видової інтеграції, за предметнозмістовою

локалізованістю,

за

формами

реалізації)

реалізуються

в

авторському проекті.
4. Який

рівень

медіаосвіти

(медіаграмотність,

медіаосвіченість,

медіакомпетентність, медіакультура, медіаменталітет) є домінантним в
авторському проекті.
5. Який тип моделі медіаграмотності реалізується в авторському
проекті.
6. Які традиційні методи розвитку медіаграмотності, активні методи
навчання реалізуються в авторському проекті.
7. Які

принципи

селекції

і

комбінування

методів

розвитку

медіаграмотності реалізуються у вашій діяльності як спеціаліста у сфері
медіаосвіти.
8. Які технології розвитку медіаграмотності використовуються в
авторському проекті.
9. Яким чином враховуються інтереси і потреби цільової аудиторії
проекту, її переваги в галузі медіа.
10. Які види ресурсів з розвитку медіаграмотності використовуються в
авторському проекті, особливості їх застосування.
11. Які типи проектів з розвитку медіаграмотності використовуються в
авторському проекті, особливості їх функціонування.
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8. Питання до екзамену
1.

Основні завдання і зміст медіаграмотності, її зв’язок із іншими

навчальними дисциплінами.
2.

Сучасні методичні підходи до медіаграмотності.

3.

Класифікація та функції сучасних медіа.

4.

Місце медіаграмотності в професійній підготовці педагогічних і

науково-педагогічних працівників.
5.

Критична теорія медіаосвіти.

6.

Ін’єкційна теорія медіаосвіти.

7.

Культурологічна теорія медіаосвіти.

8.

Моделі розвитку медіаграмотності: вітчизняний та зарубіжний

досвід.
9.

Класифікація методів розвитку медіаграмотності, специфіка їх

селекції та комбінування в діяльності фахівців у сфері медіаграмотності.
10. Способи діяльності медіапедагогів і фахівців у сфері медіаосвіти.
11. Методичні прийоми, які використовуються при проблемному аналізі
медіатекстів.
12. Типологія циклів творчих занять в сфері медіаграмотності.
13. Класифікація функцій сучасних медіа за соціально-педагогічними
критеріями.
14. Філософська сутність категорій «медіаосвіта», «медіаграмотність»,
«медіакультура».
15. Основні етапи розвитку медіаграмотності.
16. Наведіть приклади впровадження медіаосвіти в європейських
країнах.
17. Медіаосвітні проекти ЮНЕСКО та Ради Європи.
18. Міжнародна і національна мережа медіаосвітніх інтернет-сайтів.
19. Стан та перспективи впровадження медіаграмотності в освітню
діяльність закладів освіти.
20. Теорії формування критичного мислення.
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21. Профілактика сучасних маніпулятивних технологій мас-медіа.
22. Сутність методуСократа.
23. Сутність методу фрагментації.
24. Суть методу опитування та створення штучних рейтингів.
25. Сутність методу контексної комунікації.
26. Сутність методу відволікання.
27. Сутність методу об’єктивного підходу.
28. Сутність методу історичних аналогій.
29. Сутність методу «навішування» ярликів і епітетів
30. Сутність методу використання «слухів».
31. Особливості використання суперечливих фактів, інформації з
анонімних джерел, прихованих мотивів у засобах масової інформації.
32. Міжнародні нормативно-правові акти, що гарантують права людини
щодо свободи переконань та свободи одержувати і поширювати інформацію
незалежно від державних кордонів.
33. Законодавчі та нормативно-правові акти України, що забезпечують
вільний доступ до інформації щодо соціального, духовного, морального,
культурного розвитку особистості.
34. Класифікація засобів масової інформації за способом передачі
інформації.
35. Класифікація засобів масової інформації за каналами сприйняття.
36. Соціально-педагогічні критерії використання медіа.
37. Латентні функції медіа і як вони впливають на суспільну свідомість
38. Вплив

глобальних

інформаційних

мереж,

спеціалізованих

комп’ютерних програм, систем віртуальної реальності на особистість.
39. Способи формування критичного мислення, уміння розуміти
сутність повідомлень, сприймати і переробляти інформацію.
40. Наведіть приклади прихованої комерційної інформації і деформації
дійсності.
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41. Наведіть приклади використання можливостей засобів масової
інформації і комунікації в освітній діяльності закладів освіти.
42. Роль медіа в формуванні адаптаційного середовища для молоді.
43. Засоби масової інформації, що формують світоглядні позиції
молоді.
44. Офіційна і прихована цензура в засобах масової інформації.
45. Наведіть приклади маніпуляції в засобах масової інформації та їх
соціальної безпеки.
46. Надайте

стислу

характеристику

етичним,

культурологічним,

духовним, моральним складовим аудіовізуальної інформації.
47. Відносини між медіа і особистістю, медіа і культурою, медіа і
освітою.
48. Медіасамоосвіта як складова в системі освіти впродовж життя.
49. Інтереси і потреби учнів середньої і старшої ланки як цільової
аудиторії сучасних ЗМІ та суб'єктів медіаграмотності.
50. Уподобання підлітків в галузі медіа.
51. Телевізійні проекти як елементи медіаграмотності.
52. Інтернет як сфера спілкування і джерело інформації для підлітків.
53. Функції і принципи впливу соціальних мереж на свідомість підлітка.
54. Методи і способи впливу сучасного телебачення і інтернетпростору.
55. Причини і наслідки негативного впливу телебачення та інтернетсередовища на свідомість підлітків.
56. Технології розвитку медіаграмотності учнів середньої і старшої
ланки.
57. Аналіз медіа-проектів для підлітків і реалізованих в цих проектах
технологій розвитку медіаграмотності.
58. Інтереси і потреби здобувачів вищої освіти як цільової аудиторії
сучасних ЗМІ.
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59. Структура і принципи наповнення контенту в радіо-, телепрограмах,
інтернет-виданнях для здобувачів вищої освіти.
60. Технології розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти.
61. Принципи формування медіакомпетентності і критичного мислення.
62. Психолого-педагогічні

особливості

розвитку

медіаграмотності

дорослої цільової аудиторії.
63. Трактування терміну «ресурс з розвитку медіаграмотності».
64. Ознаки

та

основні

характеристики

ресурсів

з

розвитку

медіаграмотності.
65. Види ресурсів з розвитку медіаграмотності: ресурси з розвитку
медіаграмотності офіційних служб та організацій, медіатеки, освітні портали
для юнкорів, медіапортали для педагогів, медіапортали для фахівців у сфері
медіа.
66. Особливості функціонування ресурсів з розвитку медіаграмотності:
вітчизняний та зарубіжний досвід.
67. Аналіз сітки мовлення сучасного телебачення (вибір каналу за
бажанням магістранта).
68. Схарактеризуйте неоднозначність та суперечливість впливу мережі
Інтернет на людину.
69. Схарактеризуйте

неоднозначність

та

суперечливість

впливу

та

суперечливість

впливу

мобільного зв’язку на людину.
70. Схарактеризуйте

неоднозначність

соціальних мереж на людину.
9. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності»
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи
навчання.
Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
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- дискусійне обговорення проблемних питань.
На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- творчі завдання.
10. Методи контролю
Поточний контроль знань: на практичних заняттях оцінюються участь
в обговоренні ситуацій, виконання індивідуальних завдань, виступи із
реферативними повідомленнями, робота з кейсами в групах, виконання
творчого проекту.
Підсумковий контроль знань – екзамен. Екзамен проводиться у формі
індивідуальної співбесіди з кожним здобувачем вищої освіти за питаннями
екзаменаційного білету. Екзаменаційний білет містить 3 питання.
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)
90-100

А

відмінно

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

добре
задовільно

11. Схема нарахування балів
Відвідування лекцій – 1 бал (3*1=3 бали)
Активність здобувача освіти на практичних заняттях – 5 балів (5*6=30
балів)
Виконання завдань на самостійну роботу - 4 бали (4*6=24 бали)
Виконання творчого проекту – 13 балів
Екзамен – 30 балів
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Т1

Поточний контроль
Т3
Т4
Т5

Т2

Т6

Л

С
Р

П

СР

П СР

П СР

П Л

СР

П СР

Л

П

1

4

5

4

5 4

4 4

5 1

4

5 4

1

5

екзамен разом
ТП
100
13 30

Т1,2,3…  тема 1, тема 2, тема 3
П  активність здобувача освіти на практичному занятті
СР  виконання завдань на самостійну роботу
ТП  виконання творчого проекту
Л – відвідування лекцій
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2. Журнал «Медиаобразование» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm
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3. Международный электронный журнал «Высшее образование в
Европе»

[Електронний

ресурс].

Режим

–

доступу

до

сайту:

www.aha.ru/moscow64/educational_book
4. Навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність)» (для слухачів
курсів

підвищення

кваліфікації

педагогічних

і

науково-педагогічних

працівників) / Левківський К.М., Іванов В.Ф., Даниленко В.І., Мележик В.П.
та ін. [Електронний ресурс]. – К.: Міністерство освіти і науки , молоді та
спорту України; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти; Академія
української

преси

–

2013.

–

63

c.

Режим

—

доступу:

http://www.aup.com.ua/uploads/programm.pdf
5. Національний Темпус-офіс в Україні. – Режим доступу до сайту:
http://tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces.html
6. Офіційний сайт лабораторії психології масової комунікації та
медіаосвіти

[Електронний

ресурс].

—

Режим

доступу :

http://mediaosvita.org.ua/
7. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний
ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.mon.gov.ua.
8. Офіційний сайт ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу
до сайту: http: //www.unesco.org/
9. Он-лайн курс «Медіаграмотність для освітян» на платформі
Prometheus
10. Он-лайн

курс

«Медіаграмотність

для

громадян»

за

посиланням https://irex.mocotms.com/
11. Он-лайн курс «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» за
посиланням: https://verified.ed-era.com/ua
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Додаток С.2

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
Навчально-науковий інститут
менеджменту та психології
Кафедра педагогіки, адміністрування і
соціальної роботи

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
Загальна
інформація

Пояснення

Ступінь вищої
освіти*

магістр

Освітня
програма*

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

Спеціальність*

011 Освітні, педагогічні науки

Рік навчання,
семестр *

2 рік навчання; 4 семестр

Кількість
кредитів*

5

Форма навчання*

заочна

Форма
підсумкового
контролю*

екзамен

Мова
викладання*

українська
Інформація про викладача

Лектор

Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук,
доцент,
доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи
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Практики,
представники
бізнесу, фахівці,
залучені до
викладання

Здобувачі ступеня PhD, закріплені за кафедрою

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navchzaklad/sklad/prikhodjkina-natalja-oleksijivna

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/Е-9524-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6211-5546

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=dRssrnYAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&da

Профайл лектора* taset=user&dataobj=1459
Канали
комунікації*

тел. (044) 484-01-98
E-mail: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.net
Пряме посилання на сторінку Facebook
кафедри: https://www.facebook.com/pages/Кафедра-управліннянавчальними-закладами-та-педагогіки-вищої-школи-ДВНЗУМО/214713918736788

E-mail викладача: prykho2@gmail.com
Сайт Університету (сторінка оголошень):
http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya

Про дисципліну

Анотація курсу:
в т.ч. мета та цілі
курсу*

Метою навчальної дисципліни є сформувати у магістрантів
уявлення про методику та технології реалізації різних напрямків
медіаосвіти, вміння здійснювати селекцію і комбінування
методів медіаосвітньої діяльності, пропонувати авторські
розробки.
Основні завдання:
- формування теоретичної бази знань з основ медіаграмотності
і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з
інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з
урахуванням використання засобів сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у повсякденній практичній,
зокрема навчально-пізнавальній, діяльності;
- навчання сприйняттю і переробці інформації, переданої по
каналах ЗМІ (в широкому тлумаченні), розвиток критичного
мислення, умінь розуміти прихований зміст того чи іншого
повідомлення, протистояти маніпулюванню свідомістю
індивіда з боку ЗМІ;
- формування вмінь знаходити, готувати, передавати і
приймати інформацію в тому числі, з використанням різних
медіаресурсів.
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ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, до
розуміння предметної області та розуміння професії.
ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти,
ставити та вирішувати проблеми
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага
різноманітності та мультикультурності
ЗК 7. Здатність працювати автономно і в міжнародному
контексті.
ФК 2. Здатність до створення освітнього середовища, що
забезпечує якість освіти, забезпечувати міжпредметні зв’язки.
ФК 3. Здатність розробляти комплексне навчально- методичне
забезпечення навчальної дисципліни.
ФК 5. Здатність застосовувати інноваційні педагогічні
технології з урахуванням особливостей підготовки фахівців за
різними спеціальностями, реалізувати здоров’язбережувальний
підхід в організації освітнього процесу.
ФК 7. Здатність застосовувати діагностичний інструментарій
оцінювання академічних досягнень здобувачів освіти.
ФК 8. Здатність будувати ефективну комунікативну взаємодію із
суб’єктами освітнього процесу.
ФК 9. Здатність до рефлексії в процесі розв’язання професійних
завдань, до самоосвіти і професійного самовдосконалення.
ФК 10. Здатність створювати просвітницькі програми
популяризації освіти, науки та культури.
Програмні результати навчання:
Знання:
ПРН-4. Знати основи професійної діяльності викладача вищої
школи, шляхи формування педагогічної майстерності.
ПРН-5. Знати загальні методи прийомів групової роботи в
тренінгу, основні базові положення теорії спілкування, види,
стилі, техніки професійно-педагогічного спілкування.
Уміння:
ПРН-1. Вміти створювати продукти навчального та навчальнометодичного спрямування.
ПРН-2. Вміти підготувати та провести на високому
методологічному, дидактичному та методичному рівнях різні
види навчальних занять.
ПРН-7. Вміти використовувати теоретичні знання й практичні
навички організації зв’язків з громадськістю та засобами
масової інформації для вирішення завдань освітнього процесу
Компетентності та закладів вищої освіти.
результати
ПРН-9. Вміти коригувати свою поведінку у процесі комунікації,
навчання*
презентувати навчальну інформацію в документальній та
Перелік
електронній формах.
соціальних, м'яких ПРН-10. Вміти здійснювати вплив на здобувачів вищої освіти, їх
навичок (soft
погляди, позицію, допомагаючи в особистісному і професійному
skills)
становленні майбутнього фахівця.
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Автономія і відповідальність:
ПРН-1. Здатність розвивати свій загальнокультурний та
професійний рівень.
ПРН- 2. Здатність планувати і управляти часом у професійній
діяльності.
ПРН-3. Здатність реагувати на виклики сьогодення.
ПРН-4. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі
світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих
ціннісних орієнтирів.
Структура курсу*

Тема 1. Основи медіаграмотності як навчальна дисципліна
Тема 2. Види і рівні медіаосвіти
Тема 3. Моделі медіграмотності та методи їх конструювання
Тема 4. Технології розвитку медіаграмотності учнів середньої
і старшої школи
Тема 5. Технології розвитку медіаграмотності здобувачів
вищої освіти і дорослої цільової аудиторії
Тема 6. Огляд ресурсів з розвитку медіаграмотності,
особливості їх функціонування
Всього – 150 годин (5 кредитів)
Лекції – 6 годин
Практичні заняття – 12 годин
Самостійна робота – 132 години
Співвідношення кількості годин аудиторних занять
самостійної та індивідуальної роботи становить: 12% : 88%

до
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Години
(лекц./
сем.)
Лекції – 2
год.
Практичні
_– 2 год.
Самостійн
а робота –
16 год.

Тема

Результати
навчання за
дисципліною
Основ  знати
основні
и
поняття
медіа- медіаосвіти
грамо (медіаграмотність,
тності медіакомпетентніс
як
ть, медіапростір,
навча медіа,
льна
медіакультура,
дисци інформація,
пліна пропаганда тощо);
 знати
основні
теорії медіаосвіти;
 знати
основні
теорії мпдіаосвіти,
її
зв’язок
із
іншими
навчальними
дисциплінами;
 вміти
класифікувати та
розрізняти
функції
традиційних
та
нових медіа

Практичні Види
– 2 год.
і рівні
Самостійн медіа

Завдання
Для практичного заняття:
1) Бути готовими до обговорення питань:
(1) Складіть
словник
основних
медіаосвіти.
(2) Розкрийте класифікацію та функції су
медіа.
Для самостійної роботи:
1) Комплексне завдання «Досліджую пон
терміни медіаосвіти». Віднайдіть в
Інтернет
сайти
медіаосвітньої
тем
Віднайдіть, на цих сайтах тексти, в
ідеться про поняття й терміни медіа
Запишіть 10 ключових визначень із вка
адреси сайту.
2) Комплексне завдання «Порівнюю визн
дефініцій медіаосвіти». На сайтах в
Інтернет виберіть кілька визначень
поняття
(наприклад,
медіа
медіаграмотність тощо) у потрактов
різних авторів. Прокоментуйте ці визн
Спробуйте запропонувати своє.
3) Заповніть
табличку,
визначаючи
медіакультурної особистості на кожном
медіакультури:

Для практичного заняття:
 вміти розрізняти
2) Бути готовими до обговорення питань:
види
(1) Розкрити види медіаосвіти:
медіаосвіти:
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а робота –
23 год.

освіти

 за метою,
 за метою
 за ступенем
 за ступенем організованості
організованості,
 по типу освітніх установ, на баз
 по типу освітніх
реалізується формальна медіаосвіта,
установ, на базі
 за наявністю видової інтеграції
яких реалізується
 за предметно-змістовою локалізованіс
формальна
 за формами реалізації
медіаосвіта,
(2) Розкрити сутність рівнів медіаосвіти:
 за наявністю
 медіаграмотність
видової інтеграції,
 медіаосвіта
 за предметно медіакомпетентність
змістовою
 медіакультура
локалізованістю,
 медіаменталітет.
 за формами
реалізації.
Для самостійної роботи:
 вміти розрізняти 1) Створіть типологічний альбом, що іл
рівні медіаосвіти:
види медіаосвіти (за метою, за ст
 медіаграмотніст
організованості, по типу освітніх установ,
ь,
яких реалізується формальна медіаосв
 медіаосвіта,
наявністю видовий інтеграції, по пре
 медіакомпетент
змістовною локалізованістю, за фо
ність,
реалізації).
2) Які можливості надали людині провідні ві
 медіакультура,
мас-медіа?
 медіаменталітет.

3) У центрі зображений чоловічок – це ви. Н

вас розміщені різні типи медіа, які,
чергою, діляться на різний контент (напр
телебачення – новини, серіали, то
розважальні передачі тощо; радіо – н
музика, тематичні передачі тощо). В дал
кільці ви бачите час, що приділяється р
контентові відповідних типів медіа. Загал
коло дорівнює 24 годинам (добі). А
подумайте про свій типовий день і п
скількома видами медіа ви користуєтеся
тип контенту обираєте і скільки часу ви
на кожен з видів і типів. Добре вдума
спробуйте прописати все, що стосується
типового «медійного» дня.
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Практичні
– 2 год.
Самостійн
а робота –
23 год.

Моде  вміти
лі
характеризувати
медіг
та класифікувати
рамот
моделі
ності
медіаграмотності
та
та особливості їх
метод
функціонування;
и їх
 знати
конст
особливості
руюва
розвитку
ння
медіаграмотності
за кордоном;
 вміти
класифікувати
методи розвитку
медіа
грамотності,
специфіку
їх
селекції
та
комбінування в
діяльності
фахівців у сфері
медіа
грамотності;
 знати традиційні
методи
медіаосвіти;
 знати
способи
діяльності
медіапедагогів і
фахівців у сфері
медіаосвіти;
 знати методичні
прийоми,
які
використовують
ся
при
проблемному
аналізі
медіатекстів;
 знати типологію

Для практичного заняття:
3) Бути готовими до обговорення питань:
(1) характеристика та класифікація мо
медіаграмотності,
особливості
функціонування
(2) моделі
розвитку
медіаграмот
вітчизняний та зарубіжний досвід
(3) класифікація
методів
роз
медіаграмотності, специфіка їх селек
комбінування в діяльності фахівців у
медіаграмотності
(4) способи діяльності медіапедагогів і фа
у сфері медіаосвіти
(5) методичні прийоми, які використову
при проблемному аналізі медіатекстів
Для самостійної роботи:
1) Здійсніть порівняльний аналіз класиф
моделей медіаграмотності
2) Пригадайте
рекламне
зображення
рекламний ролик соціального змісту, який
сподобався
або
справив
враж
Зосередьтеся й подумки проаналізуйте
саме Вам в ньому сподобалося (або врази
яка (які) технологія(ії) спрацювала при ць
3) Визначте суть медіапсихологічних прий
що застосовуються у теленовинах:
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циклів творчих
занять в сфері
медіаграмотності

4) Перегляньте
почергово
відеоролик
посиланнями:
http://ictv.ua/ua/index/view-media/id/3679
http://24tv.ua/ukrayina/tsigani_sogodennya_
_chi_agresori/n590150
Запишіть слова, які позначають негативн
стереотипи, що характеризують групи лю
(цигани, євреї тощо)
Практичні Техно  знати інтереси і
Для практичного заняття:
– 2 год.
логії
4) Бути готовими до обговорення питань:
потреби учнів
Самостійн розви
(1) інтереси і потреби учнів середньої і с
середньої і
а робота – тку
ланки як цільової аудиторії сучасних
старшої ланки як
суб'єктів медіаграмотності
21 год.
медіаг
цільової
рамот
(2)
телевізійні
проекти
як
ел
аудиторії
медіаграмотності
ності
сучасних ЗМІ та
(3) Інтернет як сфера спілкування і д
учнів
суб'єктів
інформації для підлітків
серед
медіаграмотності
(4) функції і принципи впливу соціальних
ньої і
;
старш  знати
на свідомість підлітка
ої
(5) методи і способи впливу суч
уподобання
школ
телебачення і інтернет-простору
підлітків в галузі
и
(6) технології розвитку медіаграмотност
медіа;
середньої і старшої ланки
 знати функції і
5) Проаналізуйте
сітки
мовлення
суч
принципи
телебачення
(вибір
каналу
за
баж
впливу
магістрантів) на наявність програм для під
соціальних
Визначити заповнені і порожні ніші, п
мереж на
дефіциту якісних телевізійних проектів дл
свідомість
середньої і старшої шкільної ланки.
підлітка;
6) Підготуйтеся до участі в роботі фокус-груп
 знати методи і
7) Проаналізуйте
медіа-проекти
для
способи впливу
середнього
і
старшого
шкільного
ла
сучасного
реалізованих в них технологій ро
телебачення і
медіаграмотності
інтернетпростору;
Для самостійної роботи:
 вміти розрізняти
1) Пригадайте рекламне зображення чи рек
причини і
ролик політичного змісту, який свого
наслідки
справив на Вас враження або
негативного
запам’ятався.
Зосередьтеся
й
п
впливу
проаналізуйте,
чому
саме
Ви
його
запам’я
телебачення та
яка (які) технологія(ії) спрацювала при
інтернетНапишіть про це.
середовища на
2) Подивіться художній фільм
свідомість
Іларіона Павлюка «Зомбі» (посилання на
підлітків;
джерело: http://zombi.kanalukraina.tv/#rec98
 знати технології
Зверніть
увагу на техніку маніпуляції свідо
розвитку
Як працюють технології переконання? Як
медіаграмотності
змусити будь-яку людину повірити в
учнів середньої і
найнеймовірніші речі?
старшої ланки;
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Лекції – 2
год.
Практичні
– 2 год.
Самостійн
а робота –
26 год.

Техно
логії
розви
тку
медіаг
рамот
ності
здобу
вачів
вищої
освіти
і
дорос
лої
цільо
вої
аудит
орії

3) Створити презентацію «Яку музику сл
 вміти
сучасні підлітки» (або «Вплив музи
аналізувати
психічний та емоційний стан учня»)
медіа-проекти
4) Комплексне
завдання
«Тех
для підлітків;
журналістського
вектору
розвитку
медіа
 уміти
створюю власний медіапроект». Ро
застосовувати
власний
медіапродукт,
виконаний
технології
медіаосвітній проект (шпальта, спец
розвитку
газети, телевипуск новин, інтернет-сайт і п
медіаграмотності
5)
Комплексне завдання «Технології педаго
у проектах.
вектору розвитку медіаосвіти: створюю
технологію використання медіапроду
навчально-виховною метою». Розробіть
технологію використання
медіапроду
навчальною або виховною метою.
Для практичного заняття:
 уміти визначати
1) Бути готовими до обговорення питань:
інтереси і
(1) інтереси і потреби здобувачів вищої
потреби
як цільової аудиторії сучасних ЗМІ
здобувачів вищої
(2) структура і принципи наповнення кон
освіти як
радіо-, телепрограмах, інтернет-виданн
цільової
здобувачів вищої освіти
аудиторії
(3)
технології
розвитку
медіаграм
сучасних ЗМІ;
здобувачів вищої освіти
 знати структуру і
(4)
принципи
формування медіакомпетент
принципи
критичного мислення
наповнення
(5)
психолого-педагогічні
особливості ро
контенту в радіомедіаграмотності дорослої цільової ау
, телепрограмах,
2)
Розкрийте
психолого-педагогічні особ
інтернетрозвитку медіаграмотності дорослої ц
виданнях для
аудиторії.
здобувачів вищої
3)
Підготуйтеся до участі в роботі т
освіти;
лабораторії.
 вміти
4)
Оберіть методики розвитку медіаграмот
застосовувати
процесі самонавчання на базі медіамайдан
технології
5)
Пригадайте рекламне зображення чи рек
розвитку
ролик, який свого часу справив на Вас вра
медіаграмотності
Зосередьтеся й подумки проаналізуйте, щ
здобувачів вищої
Вам у ньому сподобалося (або вразило)
освіти;
(які) технологія(ії) спрацювала при
 знати принципи
Занотуйте тезово та будьте гото
формування
обговорення на занятті.
медіакомпетентн
ості і критичного
Для самостійної роботи:
мислення;
1)
Порівняйте
комунікацію,
опосеред
 знати психологоінтернет-технологіями, з реальним спілку
педагогічні
(заповніть таблицю):
особливості
розвитку
медіаграмотності
дорослої
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цільової
аудиторії

Схарактеризуйте
неоднозначність
суперечливість
впливу
інформа
комунікаційних технологій (ІКТ) на л
(заповніть таблицю).

Чим, на Вашу думку, можуть бути зум
прояви агресивної поведінки в Інте
Якими можуть бути наслідки такої поведі

Лекції – 2
год.
Практичні
– 2 год.
Самостійн
а робота –
23 год.

Огляд
ресур
сів з
розви
тку
медіаг
рамот
ності,
особл
ивості
їх
функц
іонув
ання

 знати ознаки та
основні
характеристики
ресурсів
з
розвитку
медіаграмотност;
 знати та вміти
використовувати
види ресурсів з
розвитку
медіаграмотност:
 ресурси
з
розвитку
медіаграмотності
офіційних служб

2) Подивіться відеоролик «Зовнішність ома
(https://www.youtube.com/
watch?v=b0qhn4q7-Oo). Скільки учасників
на початку ролика думали, що чоловік з бо
та сумкою (мусульманин) може бути терор
або, як у цьому прикладі, наркодилером? Щ
думали
спочатку про чоловіка в костюмі?
Для практичного заняття:
1) Бути готовими до обговорення питань:
(1) трактування терміну «ресурс з роз
медіаграмотності»
(2) ознаки та основні характеристики ресу
розвитку медіаграмотності
(3) види ресурсів з розвитку медіаграмотн
(4) ресурси з розвитку медіаграмот
офіційних служб та організацій
(5) медіатеки
(6) освітні портали для юнкорів
(7) медіапортали для педагогів
(8) медіапортали для фахівців у сфері мед
(9) особливості функціонування ресурс
розвитку медіаграмотності: вітчизнян

636
та організацій,
 медіатеки,
освітні
портали
для юнкорів,
 медіапортали
для педагогів,
 медіапортали
для фахівців у
сфері медіа.
 знати
особливості
функціонування
ресурсів
з
розвитку
медіаграмотності:
вітчизняний
та
зарубіжний досвід.

зарубіжний досвід
2) Створіть типологічний альбом, що ілюстр
види ресурсів з розвитку медіаграмотності
3) Підготуйтеся до участі в роботі фокус-гру
Для самостійної роботи:
1) Проаналізуйте ефективність / неефектив
роботи
різних
ресурсів
з
роз
медіаграмотності.
2) Зазначте спільне та відмінне у ресурсах
надає людині використання фотографії,
телебачення, Інтернету?

3) Застосовуючи
алгоритм
дослі
медіатекстів, проаналізуйте рекламний
комерційного змісту:

4) Застосовуючи
алгоритм
дослі
медіатекстів, проаналізуйте рекламний
політичного змісту:

5) Застосовуючи
алгоритм
дослі
медіатекстів, проаналізуйте рекламний
соціального змісту:
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6) Подивіться художній фільм Іларіона Пав
«Зомбі»
(посилання
на
дже
http://zombi.kanalukraina.tv/#rec981810). Цей
про техніку маніпуляції свідомістю, про т
працюють технології переконання, і навіть п
як змусити будь-яку людину повірит
найнеймовірніші речі.
Завдання на розроблення творчого проекту: розробити і захистити авторський
проект методики медіаосвітньої діяльності.
Алгоритм складання презентації власної діяльності в сфері розвитку
медіаграмотності
Структура презентації
12. Мета і завдання медіаосвітньої діяльності.
13. В рамках обраної теорії медіаосвіти (теорія розвитку критичного
мислення, «ін'єкційна», «практична», ідеологічна, семіотична,
культурологічна і соціокультурна теорія, теорія медіаосвіти як джерела
«задоволення потреб») розробити авторський проект.
14. Класифікація видів медіаосвіти (за метою, за ступенем організованості,
за типом освітніх установ, на базі яких реалізується формальна
медіаосвіта, за наявності видової інтеграції, за предметно-змістовою
локалізованістю, за формами реалізації) реалізуються в авторському
проекті.
15. Який рівень медіаосвіти (медіаграмотність, медіаосвіченість,
медіакомпетентність, медіакультура, медіаменталітет) є домінантним в
авторському проекті.
16. Який тип моделі медіаграмотності реалізується в авторському проекті.
17. Які традиційні методи розвитку медіаграмотності, активні методи
навчання реалізуються в авторському проекті.
18. Які принципи селекції і комбінування методів розвитку
медіаграмотності реалізуються у вашій діяльності як спеціаліста у сфері
медіаосвіти.
19. Які технології розвитку медіаграмотності використовуються в
авторському проекті.
20. Яким чином враховуються інтереси і потреби цільової аудиторії
проекту, її переваги в галузі медіа.
21. Які види ресурсів з розвитку медіаграмотності використовуються в
авторському проекті, особливості їх застосування.
22. Які типи проектів з розвитку медіаграмотності використовуються в
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авторському проекті, особливості їх функціонування.
Методи
оцінювання

Відвідування лекцій – 1 бал (3*1=3 бали)
Активність здобувача освіти на практичних заняттях – 5
балів (5*6=30 балів)
Виконання завдань на самостійну роботу - 4 бали (4*6=24
бали)
Виконання творчого проекту – 13 балів
Екзамен – 30 балів
Поточний контроль
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
СР П СР П СР П Л СР П СР Л

Т1
Л С П
П
Р
1 4 5
4 5 4 4 4 5 1
4 5 4
1
5
*****
Т1,2,3…  тема 1, тема 2, тема 3
П  активність здобувача освіти на практичному занятті
СР  виконання завдань на самостійну роботу
ТП  виконання творчого проекту
Л – відвідування лекцій
Місце дисципліни
в освітній
траєкторії
здобувача вищої
освіти

Дисципліни, вивчення яких передує цій дисципліні:
Інформаційні технології в освіті;
Педагогічна та професійна психологія;
Системний підхід у вищій освіті;
Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні.
Загальні знання та вміння, які полегшують засвоєння даної
дисципліни:
Системне мислення та системний підхід в організації освітнього
процесу у вищій школі, вміння моделювати освітній процес з
урахуванням змісту предметів галузі педагогіки вищої школи,
опанування основними категоріями, поняттями та методами
наукового дослідження тощо
Розширена інформація

Методи, технології Викладання навчальної дисципліни передбачає поєднання
навчання та
традиційних форм аудиторного навчання з елементами
викладання
електронного навчання, в якому використовуються спеціальні
інформаційні технології, онлайн консультування і тощо.
Засоби навчання

Power point презентації, мультимедійна апаратура, екран,
бібліотечні фонди, проектор, екран.

Т
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Інформаційні
ресурси*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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«Про
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Правила та вимоги

Оцінювання
досягнень
здобувача вищої
освіти*

Основними критеріями, що характеризують достатній рівень
сформованості знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти
при оцінюванні результатів поточного та підсумкового
контролів з навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності»,
є:
«відмінно  демонстрація
розуміння
різних
підх
» (високий трактування
поняття
«технологія
рівень
медіаграмотності»;
сформова
 розуміння принципів розробки та
ності
компетен авторського проекту методики медіаосвітньої д
цій)
 уміння орієнтуватися в інтересах і потреб
вікових категорій, враховувати особливості ро
медіаграмотності;
 знання основних
медіаграмотності;

теорій

 уміння
орієнтуватися
медіаграмотності;

і
у

моделей
видах

і

 вміння формувати свою методичну лаб
відбирати і ефективно поєднувати різні т
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методики і засоби розвитку медіаграмотності;
 уміння аналізувати свою діяльність і о
ефективність запропонованих форм навчання,
проектів щодо розвитку медіаграмотності;
 вміння вести дискусію та аргументовано п
свою позицію у рамках обговорення;
 вміння грамотно викладати суть питання і п
відповідний фактичний і ілюстративний матер
«добре»
(середній
рівень
сформова
ності
компетен
цій)

 демонстрація
розуміння
різних
підх
трактування
поняття
«технологія
медіаграмотності»;
 розуміння принципів розробки авторського
методики медіаосвітньої діяльності;
 знання основних
медіаграмотності;

теорій

 уміння
орієнтуватися
медіаграмотності;

і
у

моделей
видах

і

 вміння формувати свою методичну лаборато
 уміння аналізувати свою діяльність і о
ефективність пропонованих форм навчання,
проектів щодо розвитку медіаграмотності;
 вміння вести дискусію та аргументовано п
свою позицію в рамках обговорення.
«задовіль
но»
(порогови
й
рівень
сформова
ності
компетен
цій)

 демонстрація
розуміння
різних
підх
поняття
«технологія
трактування
медіаграмотності»;
 розуміння принципів розробки авторського
методики медіаосвітньої діяльності;
 знання основних
медіаграмотності;

теорій

 уміння
орієнтуватися
медіаграмотності;

і
у

моделей
видах

і

 невміння формувати свою методичну лабор
урахуванням інтересів і потреб різних вікових к
 невміння аналізувати свою діяльність і о
ефективність пропонованих форм навчання,
проектів щодо розвитку медіаграмотності;
 слабкість наведених аргументів і неповнота
бази під час обговорення проекту.
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«Незадові
льно»
(компете
нції
не
сформова
ні)

 відсутність розуміння різних підходів до тра
поняття «технологія розвитку медіаграмотності
 відсутність розуміння принципів розр
реалізації авторського проекту методики меді
діяльності;
 невміння орієнтуватися в інтересах і потреб
вікових категорій, враховувати їх переваги в гал
 демонстрація незнання основних теорій і
розвитку медіаграмотності;
 невміння
орієнтуватися
медіаграмотності;

в

видах

і

 невміння формувати свою методичну лаб
відбирати і ефективно поєднувати різні т
методики і засоби розвитку медіаграмотності;
 невміння аналізувати свою діяльність і о
ефективність пропонованих форм навчання;
 відсутність аргументів і доказової бази
обговорення проекту;
 невміння грамотно викладати суть пи
підбирати відповідний фактичний і ілюст
матеріал.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що
виконуються на практичних заняттях, результати самостійної
роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від кількості
балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа
за критеріями:
0% – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки
методичного або розрахункового характеру;
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки
у розрахунках або в методиці;
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення
тощо);
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Оцінювання результатів передбачено у 100-бальній шкалі.
Шкала оцінювання (100-бальна та національна)
90-100 А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
незадовільно з можливістю повторного
FX
складання
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1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Дедлайни та
перескладання*

У разі невчасного виконання завдань (за поважних причин)
можливе отримання додаткових індивідуальних завдань.
Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ДЗВО «УМО» (сайт УМО)

Правила
академічної
доброчесності *

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється згідно
нормативних документів НАЗЯВО
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

Навчання
студентів з
особливими
потребами

Навчання для здобувачів вищої освіти з особливими потребами
проводиться відповідно нормативно-правових актів України та
внутрішньої політики УМО

Правила
отримання
зворотної
інформації про
дисципліну

Здобувачі вищої освіти можуть отримати всю необхідну
інформацію щодо перебігу процесу навчання за телефонами,
електронною поштою кафедри, а також викладача навчальної
дисципліни

Оновлення

Викладач оновлює зміст даного освітнього компоненту на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній
галузі за результатами особистісних досліджень, підвищення
кваліфікації, наукової діяльності професорсько-викладацького
складу УМО. Зміни щодо змісту та способів викладання
дисципліни також можуть бути результатами публічного
обговорення навчальної програми на засіданнях кафедри, вченої
ради ННІМП та вченої ради УМО.
На оновлення змісту програми впливають побажання здобувачів
вищої освіти, які вони можуть надсилати на електронну пошту
кафедри з позначкою «Пропозиції щодо викладання навчальної
дисципліни «Основи медіаграмотності»»

Інтернаціоналізаці Здобувачі вищої освіти мають змогу під час вивчення
я
дисципліни ознайомитися із результатами сучасних досліджень
щодо основ медіаграмотності (Академія української преси, Рада
міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, Deutsche
Welle) та за кордоном
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