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За вибором студента 

Курс:V 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

 2. Мета курсу: формування теоретичної та практичної бази знань з основ медіа 

культури та медіа грамотності і практичних навичок ефективної взаємодії з 

інформацією, отриманої з медіа джерел; формувати здатність аналізувати тексти 

медіа. 

3. Опис курсу. 

 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 
Тема 1. Медіакультура як основна вимога до особистості інформаційного 

суспільства 

Тема 2. Світовий досвід медіаосвіти 

 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

Тема 3. Друковані масмедіа 

Тема 4. Фотографія 

Тема 5. Кіно і телебачення 

Тема 6. Інтернет і мобільний контент 

Тема 7. Радіо і музика 

Тема 8. Реклама 

 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 
Тема 9. Різновиди аналізу медіа текстів 

Тема 10. Основні засоби маніпуляції свідомістю та створення медіатекстів  

 

4. Завдання курсу. 

 засвоїти особливості формування медіа культури вчителя початкової 

школи; 

 усвідомити медіа засобів на розвиток сучасного суспільства;  

 сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 
- визначення понять «медіа культура суспільства» та «медіа культура особистості»; 

- особливості впливу мас-медіа на формування медіакультури;  

- основні теоретичні засади медіаосвіти; 

- різновиди медіа; 

- історія розвитку медіа. 



вміти:  

- здійснювати різні види аналізу медіатекстів; 

- уміти використовувати засоби запобігання маніпуляціям у мас-медіа; 

- створювати власні медіа-тексти різних видів; 

- працювати з критичними джерелами; 

 

5. Статус у навчальному плані. 

Дисципліна за вибором студента 

6. Лектор: доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Казанжи О. В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних методик, робота в 

мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Контрольні 

роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, реферати, презентації, 

повідомлення, інсценування, тестування. Поточний та підсумковий контроль 

здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі університету. Для 

оцінювання використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

9. Мова викладання: українська 
 


