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Результати навчання  ̂
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.
Анотація навчальної дисципліни:
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: 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.
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Форма та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Форма навчання: залік 
Мова навчання: українська
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