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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: забезпечити студентів знаннями з теорії та практики розвитку 

медіаосвіти, розкрити потенційні можливості медійних засобів та інноваційних 

медіаосвітніх технологій з метою визначення способів їх застосування в 

освітньому просторі Нової української школи шляхом забезпечення всебічної 

підготовки майбутніх педагогів до безпечної та ефективної взаємодії у 

медіапросторі, формування медіаграмотності та медіакомпетентності відповідно 

до вікових та індивідуальних особливостей, потреб та запитів. 

Завдання:  

- на основі знань теорії та практики сформувати знання про особливості 

застосування медіаосвітніх технологій та медіаресурсів в освітньому процесі 

початкової школи; 

 - генерувати нові ідеї з курсу медіаграмостності; 

- здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем медіаграмостності та реалізовувати їх в освітньому процесі початкової 

школи; 

- самостійно планувати, організовувати та здійснювати мультимедійний 

супровід освітньої діяльності учнів, готувати та проводити мультимедійні уроки 

у початкових класах на відповідному рівні; 

- самостійно обирати інноваційні медіаресурси та застосовувати медіаосвітні 

технології, відповідно до вимог Нової української школи.  

Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати: 

 роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;  

 педагогічні та методологічні аспекти медіапедагогіки та основ 

медіаграмотності; 

 особливості застосування медіаосвітніх технологій та медіаресурсів в 

освітньому процесі початкової школи; 

 принципи, засоби, методи збору, систематизації, узагальнення і 

використання аудіовізуальної та друкованої інформації. 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь: 

 оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації 

 здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем медіаосвіти та реалізовувати їх в освітньому процесі 

початкової школи; 

 самостійно планувати, організовувати та здійснювати мультимедійний 

супровід освітньої діяльності учнів; 
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 готувати та проводити мультимедійні уроки у початкових класах на 

відповідному рівні; 

 самостійно обирати інноваційні медіаресурси та застосовувати 

медіаосвітні технології, відповідно до вимог Нової української школи.  
 

Студент набуде компетентності: 

Загальні: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Фахові: 

СК 2. Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, 

організації освітнього процесу в початковій школі. 

СК 3. Здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи єдності виховних 

впливів школи, сім’ї та громадськості. 

СК 7. Інтегрувати перспективні педагогічні технології для досягнення 

поставленої мети. 

СК 13. Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти 

власними емоційними станами. 

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття 

додаткових професійних компетентностей. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі початкової школи. 

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію 

процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів. 

РН 10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими 

учасниками освітнього процесу початкової школи 

РН 13. Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване 

на особистісний розвиток молодших школярів. 

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності 

вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи медіаосвіти та медіаграмотності 

 

Тема 1. Медіаосвіта та 

медіаграмотність як освітні 

категорії. Основні теорії 

медіаосвіти 

8 2  2 4      

Тема 2.  Масова 

комунікація, її особливості 

8 2  2 4      

Тема 3. Медіапсихологічні 

технології формування 

ціннісно-смислової сфери 

молоді 

8 2  2 4      

Тема 4. Види медіа. Історія 

медіа. Вплив медіа на 

розвиток особистості 

8 2  1 4      

Контроль знань за 

змістовим модулем 1 

   1       

Змістовий модуль 2.  

Медіадидактика як конструкт навчання в освітньому просторі Нової 

української школи  
 

Тема5. Медіаосвіта та 

медіаграмотність як 

складові 

медіакомпетентності 

вчителя початкових класів. 

Організаційно-дидактичні 

умови формування 

медіапростору Нової 

української школи 

12 2  2 8      

Тема 6. Медіапростір 

освітнього закладу. 

Інформаційний 

менеджмент у професійній 

діяльності вчителя 

12 2  2 8      
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початкових класів. 

Тема 7. Інтернет у 

професійній діяльності 

педагога 

6 2   4      

Тема 8. Дидактичний 

потенціал інноваційних 

медіаосвітніх та 

мультимедійних 

технологій 

8 2  2 4      

Тема 9. Використання 

форматів медіа в 

освітньому процесі 

початкової школи 

10 2  2 6      

Тема 10. Технологічно-

педагогічний 

інструментарій створення 

шкільного сайту, 

електронного портфоліо, 

медіа-кейсів педагогів та 

учнів 

8 2  2 4      

Контроль знань за 

змістовим модулем 2 

2   2       

Всього 90 20  20 50      

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 
 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1.  

 

Тема 1. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії.   

2 

2.  Тема 2. Масова комунікація, її особливості 2 

3.  Тема 3. Медіапсихологічні технології формування ціннісно-

смислової сфери молоді 

2 

4.  Тема 4. Види медіа. Історія медіа 2 

5.  Тема 5. Медіаосвіта та медіаграмотність як складові 

медіакомпетентності вчителя початкових класів 

2 

6.  Тема 6. Медіапростір освітнього закладу  2 

7.  Тема 7. Інтернет у професійній діяльності педагога 2 

8.  Тема 8. Дидактичний потенціал інноваційних медіаосвітніх 

та мультимедійних технологій 

2 
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9.  Тема 9. Використання форматів медіа в освітньому процесі 

початкової школи  

2 

10.  Тема 10. Технологічно-педагогічний інструментарій 

створення шкільного сайту, електронного портфоліо, медіа-

кейсів педагогів та учнів  

2 

 Всього 20 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основні теорії медіаосвіти. 2 

2.  Тема 2. Представлення авторських презентацій на тему 

«Я студент» 

2 

3.  Тема 3. Медіатехнології, як засіб патріотичного 

виховання дітей та молоді 

2 

4.  Тема 4. Вплив медіа на розвиток особистості 

 

1 

5.  Тема 5.  Організаційно-дидактичні умови формування 

медіапростору Нової української школи 

2 

6.  Тема 6. Інформаційний менеджмент у професійній 

діяльності вчителя початкових класів. 

2 

7.  Тема 8.  Моделювання структури уроку з елементами 

медіаосвітніх технологій 

2 

8.  Тема 9.  Практика застосування ігрових медіатехнологій 

в освітньому процесі початкової школи.   

2 

9.  Тема 10. Технології створення та використання 

презентацій на уроках у початковій школі. 

2 

10.  Контроль знань за змістовим модулем 1 і 2. 3 

 Всього 20 

 

Самостійна робота 
№  

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1.  
 

Тема 1. Розкрити питання:  

1. Протекціоністська» («ін’єкційна», «захисна», 

«прищеплювальна») теорія медіаосвіти.  

2. Теологічна / релігійна  теорія медіаосвіти.  

4 
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3. Етична теорія медіаосвіти.  

4. Теорія медіаосвіти як розвитку «критичного мислення».  

5. Ідеологічна теорія медіаосвіти.  

6. Екологічна теорія медіаосвіти.  

7. Теорія медіаосвіти як джерела «задоволення потреб» 

аудиторії.  

8. Культурологічна теорія медіаосвіти.  

9. Естетична (художня) теорія медіаосвіти.  

10. Семіотична теорія медіаосвіти.  

11. Соціокультурна теорія медіаосвіти.  

12. Практична цінність теорій медіаосвіти. 

2.  Тема 2. Розробка авторської презентації. 

Розробити тематичне представлення своєї підгрупи з 

використанням медійних засобів. У презентації зазначити 

про своє рідне місто, навчальний заклад, мотивацію вибору 

даної професії, перші студентські кроки. 

4 

3.  Тема 3.  Застосування медіаосвітніх технологій і 

медіапсихології у навчально-виховному процесі навчальних 

закладів різного ступеня акредитації для формування 

патріотизму дітей та молоді. 

4 

4.  Тема 4.  Розкрити питання:  

1. Проблема медіа соціалізації.  

2. Особливості медійного впливу на дітей різного віку.  

3. Позитивний медійний вплив.  

4. Медіа як ресурс особистості.  

5. Вплив медіа на інтелектуальний розвиток.  

6. Вплив медіа на емоційний і вольовий розвиток.  

7. Проблема медіа залежності. Вплив на стосунки.  

8. Парасоціальне спілкування.  

9. Проблема медіанасильства та зростання агресії.  

10. Правила користування медіа.  

11. Медіа-освіта та її вплив на розвиток дитини. 

4 

5.  Тема 5. Застосовуючи технології «Випереджаючого 

навчання», «Змішаного навчання», виконати завдання: 

1. Охарактеризуйте мету та завдання нової української 

школи. 

2. Опишіть показники критичного мислення? 

3. Розкрийте сутність поняття «складові медійно-

інформаційної грамотності педагога» 

4 
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6.  Індивідуальне творче завдання (ІТЗ) №1.  4 

7.  Тема 6. Застосовуючи технології «Випереджаючого 

навчання», «Змішаного навчання», виконати завдання:  

1. Аналіз форм та методів медіавиховання.  

2. Розкрийте умови реалізації методичних прийомів 

організації медіапростору в НУШ. 

4 

8.  Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ) №2.  4 

9.  Тема 7. Проблемні завдання та запитання.  

1.Історичні аспекти виникнення Інтернету.  

2. Етика в Інтернеті.  

3.Навчання інтернетбезпеки на основі дослідницького 

підходу. 

4 

10.  Тема 8. Перегляд відеосюжету «Урок у початковій школі». 

Аналіз відеосюжету.  

Проблемні ситуації.  

1.Дидактичні  можливості мультимедійних засобів навчання  

2.Методика використання мультимедійних технологій. 

4 

11.  Тема 9. Перегляд презентації «Креалізовані тексти»  

Застосовуючи технології «Випереджаю-чого навчання», 

«Змішаного навчання», виконати завдання:  

1.Опишіть медійні ресурси для початкової школи.  

2.Запропонуйте алгоритм застосування цифрових технологій 

в освітньому процесі НУШ.  

ІНДЗ: Робота з креолізованими текстами. 

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання №3.  

6 

12.  Тема 10. Перегляд презентації  

Груповий проект «Види портфоліо педагога»  

4 

 Разом за семестр 50 
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4. ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Історія розвитку медіаосвіти. Суспільне значення медіаосвіти. 

2. Визначення та сутність поняття «медіаграмотність». 

3. Напрацювання західних науковців у сфері медіаосвіти. 

4. Медіаосвіта в Україні. 

5. Основні теорії медіаосвіти. 

6. Масова комунікація, її особливості. 

7. Медіапсихологічні технології формування ціннісно-смислової сфери 

молоді. 

8. Медіатехнології, як засіб патріотичного виховання дітей та молоді. 

9. Види медіа, їхні особливості. 

10. Історія медіатехнологій. 

11. Вплив медіа на розвиток особистості. 

12. Медіапростір освітнього закладу, його характеристика. 

13. Інформаційний менеджмент у професійній діяльності вчителя 

початкових класів. 

14. Форми, принципи, функції медіадидактики у початковій школі. 

15. Інтернет у професійній діяльності педагога. 

16. Дидактичний потенціал інноваційних медіаосвітніх та мультимедійних 

технологій. 

17. Медіаграмотність, медіакультура та медіакомпетентність педагога.  

18. Аналіз «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні». 

19. Провідні форми, методи та технології медіавиховання в початковій 

школі.  

20. Особливості організації мультимедійних уроків у початковій школі. 

21. Алгоритм мультимедійного уроку. Характеристика етапів уроку. 

22. Поняття про медіа-текст та його види. 

23. Використання комп'ютер-них технологій на уроках у початковій школі 

(інтерактивні комп'ютерні флеш ігрові вправи, інтелектуально творчі 

завдання). 

24. QR-коди та можливості їх використання в освітньому процесі 

початкової школи 

25. Створення ментальних карт як інтерактивна форма роботи на уроці. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

        Метод повідомлення інформації, пояснювально-ілюстративний метод, 

пояснювально-спонукальний, частково-пошуковий, інтерактивні методи 

навчання, реферативне читання. 
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6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

  Викладач застосовує різні види контролю з метою підвищення 

ефективності процесу навчання. 

 Методи контролю: педагогічна діагностика результатів навчальної 

діяльності студентів має місце у всіх видах навчальної діяльності із 

використанням наступних методів: 

 усного і письмового в т.ч. тестового контролю; 

 поточний контроль роботи студентів (виступи, доповнення, участь у 

дискусіях); 

 оцінка за самостійну, індивідуальну, творчо-пошукову роботу; 

 оцінка за виконання практичних завдань (конспект, реферати тощо); 

 контроль знань за модулями; 

 підсумковий контроль в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчального дисципліною – залік.  

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Модуль 1.  

 

Модуль 2.  
 

Поточне тестування  

та самостійна робота 

Поточне тестування  

та самостійна робота 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 
МК 

1 

Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 МК 2 Всього 

8 8 8 8 20 8 8 8 8 8 8 20 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

   Методичне забезпечення: підручники, посібники, опорні конспекти 

лекцій, методичні рекомендації, нормативні документи, презентації. 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». 

Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. К.: Академія 

української преси, Центр вільної преси, 2020. 36 с. 

2. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., 

Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. 

К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 405 с.  

3. Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності 

в учнів початкової школи: Навчально-методичний посібник для педагог. 

працівників / О. Антонова. К.: Генеза, 2020. 96 с. 

4. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з 

медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в 

початковій школі: Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За 

редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова  К.: Академія української 

преси, Центр вільної преси, 2020.  58 с. 

 

Допоміжна 

1. Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва / 

О.Волошенюк, О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. К. : ЦВП, 

АУП, 2017. 79 с.  

2. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк 

О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., 

Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією 

Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с. 

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

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

Преси, 2012. – 352 с.  

4. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, 

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

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

Преси, 2013. – 447 с.  

5. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: 

монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

249 с.  

6. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів 

педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. 

посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.  
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10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) (2016) 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://ms.detector.media/mediaprosvita /mediaosvita/ kontseptsiya_ 

vprovadzhennya_mediaosviti_ v_ukraini_nova_ redaktsiya  

2. Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для 

вчителя / Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., 

Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О. / За редакцією Волошенюк 

О., Іванова В. К. : ЦВП, АП, 2017. 197 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf  

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

О.В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна.К.: Центр вільної 

преси, 2012. 352 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf 
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