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Силабус курсу «Основи медіаграмотності» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Основи медіаграмотності» 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

фахових дисциплін початкової освіти 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 

01 Освіта /  Педагогіка, 013 Початкова освіта 

 

Викладач курсу  

 

Проц Марта Орестівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

marta.prots@lnu.edu.ua 

  

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Туган-

Барановського, 7). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-mediahramotnosti-013-

pochatkova-osvita 

Інформація про 

курс 

Вибіркова  навчальна дисципліна вивчається  студентами ІІ-го 

курсу спеціальності 013 Початкова освіта  впродовж другого  

семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати 

учасникам необхідні знання про медіаосвіту та медіаграмотність і 

сформувати практичні уміння застосовувати ресурси 

медіадидактики в освітньому просторі Нової української школи.  

Курс спрямований на вивчення теоретико-практичних засад 

медіаосвіти і медіаграмотності, формуванню медіакультури та 

медіакомпетентності як процесу розвитку особистості на основі 

знань засобів масової комунікації (медіа).  

Мета та цілі курсу Мета вивчення  вибіркової дисципліни: 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.  
Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

- на основі знань теорії та практики сформувати знання про 
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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.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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 
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студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними 

технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – 

Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.  

Інтернет-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  

Тривалість курсу  1 семестр, 90 год., 3 кредити. 

Обсяг курсу  

 

40 годин аудиторних занять: 20 год. - лекційних занять, 20 год. 

практичних занять та 50 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні 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. 

Вміти:  
- 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; 

-  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.  

Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню: 

Загальних компетентностей: 

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. 

Спеціальних компетентностей: 

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

Ключові слова  

 

Медіаграмотність, медіаосвіта, медіадидактика, інформаційне 

середовище, іасоби масової інформації, інформаційно-

комунікаційні технології. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  зі 

педагогіки, психології (загальної, вікової, педагогічної), основ 

інформатики та програмування, основ педагогічної майстерності. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, творчі індивідуальні, 

групові та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор, дошка. Наявність інтернет- 

зв’язку.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час 

проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 

2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею заліку з 

навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною 

дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за 

результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів 

згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру 

за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:  

- модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві 

модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може 

отримати максимально 10 балів  (10х2=20); 
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- практичні заняття.  За виконання практичних занять 

студент може впродовж семестру отримати 45 балів. Програмою 

передбачено 9 практичних занять. За одне заняття студент 

отримує 5   балів; 

- самостійна  робота. За самостійну роботу впродовж 

семестру студент набирає 15 балів. 

- індивідуальна робота. За індивідуальну роботу впродовж 

семестру студент набирає 20 балів. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити 

власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студент заохочується до 

використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку 

 

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 
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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 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде 

надано після вивчення курсу. 

 

 

 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи медіаосвіти та медіаграмотності 

1. Тема 1. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні 

категорії. Основні теорії медіаосвіти.  
Історія розвитку медіаосвіти. Суспільне значення 

медіаосвіти. Визначення та сутність поняття 

«медіаграмотність». Напрацювання західних 

науковців у сфері медіаосвіти. Медіаосвіта в Україні 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

2. Тема 2. Масова комунікація, її особливості. 
Когнітивно-інституційний підхід до масової 

комунікації. Поняття інформації. Соціальна 

інформація та її властивості. Інформація в 

журналістиці. Текст та інші носії інформації в мас-

медіа. Поняття «комунікація». Спілкування та 

комунікація. Визначення масової комунікації. 

Поняття про мас-медіа: теоретичні й історичні 

аспекти. Властивості мас-медіа. Вивчення ефектів 

масової комунікації. Теорія стереотипів. Теорія 

когнітивного дисонансу. Теорія користі та 

задоволення. Теорія навчання та теорія пізнання. 

Структурно-функціональний підхід. Теорія спіралі 

мовчання. Теоретичні основи свободи преси. Теорія 

порядку денного М. Мак-Кобса і Д. Шоу. Теорія 

гейткіперів К. Левіна.  

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

3. Тема 3.  Медіапсихологічні технології формування 

ціннісно-смислової сфери молоді. Медіатехнології, 

як засіб патріотичного виховання дітей та молоді 
Теоретичний аналіз медіачинників формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді. 

Визначити роль медіаосвіти у формуванні ціннісно-

смислової сфери особистості студентів.  

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

4. Тема 4. Види медіа. Історія медіа. Вплив медіа на Лекція – 2 год,   
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розвиток особистості. 
Основні види медіа: телебачення (визначення 

поняття, регулювання галузі), кінематограф 

(кінематограф як вид мистецтва та форма 

соціальної комунікації, кіно як екранна культура, 

мова кіно, фільм і реальність), газети (структура 

сучасної газети, газетні жанри, стандарти подання 

інформації в газеті), журнали (види журналів, огляд 

сучасного ринку журналів, цінності ілюстрованих 

журналів), радіо (музика як частина поп-культури, 

радіо як мас-медіа), інтернет (Веб 2.0, Вікі, 

соціальні мережі). Історія створення засобів 

масової комунікації.  

семінарське 

заняття – 1 год., 

практична робота 

– 1 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

Змістовий модуль ІІ. 

Медіадидактика як конструкт навчання в освітньому просторі Нової української школи 

5. Тема 5. Медіаосвіта та медіаграмотність як 

складові медіакомпетентності вчителя початкових 

класів 
Основні теорії походження медіадидактики. 

Сутність поняття «медіаосвіта». 

Медіаграмотність, медіакультура та 

медіакомпетентність педагога. Аналіз «Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні». Складові 

медійно-інформаційної грамотності вчителя 

початкової освіти. Критичне мислення як складова 

медіакомпетентності сучасного вчителя 

початкової школи.  

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год.,  

самостійна робота – 

4 год. 

 

6. Тема 6. Медіапростір освітнього закладу. 

Інформаційний менеджмент у професійній 

діяльності вчителя початкових класів. 
Організаційно-дидактичні засади формування 

медіапростору освітнього закладу. Сутність, цілі 

та завдання медіапростору початкової школи. 

Медіаосвітній простір освітнього закладу як 

чинники формування та розвитку особистості. 

Провідні форми, методи та технології 

медіавиховання в початковій школі.  

Методичні прийоми організації медіапростору  

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год.,  

самостійна робота – 

4 год. 

 

7. Тема 7. Інтернет у професійній діяльності педагога 
Історія виникнення Інтернету та сучасний стан 

його розвитку  

Епоха інтернету: нові освітні ресурси та ризики 

застосування в початковій школі. Роль Інтернету у 

житті людини. Інтернет і права людини. Етика в 

Інтернеті. Неетикет. Безпечний інтернет: як 

захистити дітей від кібербулінгу. Кібербулінг або 

віртуальна агресія  

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 

4 год. 

 

8. Тема 8. Дидактичний потенціал інноваційних 

медіаосвітніх та мультимедійних технологій 
Особливості організації мультимедійних уроків у 

початковій школі. Навчальні цілі та завдання 

мультимедійного уроку. Алгоритм мультимедійного 

уроку. Характеристика етапів уроку. Переваги та 

недоліки мультимедійного уроку. Техніка 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 

4 год. 
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зворотнього зв’язку на мультимедійному уроці.  

Використання електронних медіа в структурі 

мультимедійного уроку.  

9. Тема 9. Використання форматів медіа в освітньому 

процесі початкової школи  
Поняття про медіа-текст та його види. Схема 

дослідження медіатекстів. Використання 

комп'ютер-них технологій на уроках у початковій 

школі (інтерактивні комп'ютерні флеш ігрові 

вправи, інтелектуально творчі завдання). QR-коди 

та можливості їх використання в освітньому 

процесі початкової школи. Створення ментальних 

карт як інтерактивна форма роботи на уроці. 

Креолізовані тексти та їх види.  

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год.,  

самостійна робота – 

2 год. 

 

10. Тема 10. Технологічно-педагогічний 

інструментарій створення шкільного сайту, 

електронного портфоліо, медіа-кейсів педагогів та 

учнів. 
Технологія та техніка створення шкільного медіа-

сайту. Види електронних портфоліо педагога. 

Алгоритм роботи з медіакейсами. Ефективні моделі 

проведення он-лайн заходів: освітній вебінар, 

віртуальна екскурсія, телеконференція, відеолекції, 

навчальні та тренувальні системи  

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год.,  

самостійна робота – 

4 год. 

 

11. Модульна контрольна робота 2. 

 

Практичне заняття – 

2 год,  
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