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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Формування медіакультури вчителя 

початкової школи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 013 Початкова освіта. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Формування медіакультури вчителя 

початкової школи” є сучасний медіапростір та медіатекст як його складова. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: українська література, зарубіжна література, педагогіка, 

психологія, літературне читання, інформатика. 

 

Мета: 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. 

Завдання: 

 засвоїти особливості формування медіа культури вчителя початкової школи; 

 усвідомити медіа засобів на розвиток сучасного суспільства;  

 сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

загальнопредметні: 

 здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку сталих інтересів до 

різноманітних видів професійної діяльності; 

 здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні телорії, 

використовуючи здобуті знання; 

 здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти; 

 здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення результатів і 

обґрунтування висновків; 

 здатність до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти; 

 здатність до творчо-критичного мислення з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності; 

 здатність до наукового аналізу й синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

 здатність до усного і письмового спілкуванні рідною мовою; володіння іноземними 

мовами; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне ставлення 

до інших культур; 

 здатність до досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий,науковий, 

художній), українською мовою як державною та іноземною на необхідному 

професійному рівні; 

 здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні теорії, 

використовуючи здобуті знання; 

 здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі (усно та письмово), використання інформаційно-

комунікаційних технологій на досконалому рівні; 



 здатність формулювати педагогічно-наукову задачу,для її вирішення 

використовувати необхідну наукову інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку; 

 здатність приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти; 

  здатність вирішувати педагогічні ситуації та запобігати конфліктним ситуаціям у 

галузі початкової освіти; 

 Здатність до позиціонування особистісної і соціальної значущості своєї професії, 

володіння цілісними уявленням про освіту як особливу сферу соціокультурної 

практики; 

 Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією соціально-

професійної діяльності; 

 Здатність до організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи 

роботи у сфері освіти та представляти її результати передусім у публікаціях; 

 здатність до встановлення співвідношення ролі культури, науки в розвитку 

цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних й етичних проблем, цінності 

наукової раціональності та її історичних типів, знати структуру, форми і методи 

наукового пізнання, їх еволюцію. 

 

фахові: 

 здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використанні інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки та 

змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та 

методів роботи; Володіти організаційно-діяльнісними вміннями, необхідними для 

самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей і підвищення кваліфікації; 

 здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики, володіння умінням 

проектування, реалізації та оцінювання і корекції освітнього процесу; 

 здатність здійснювати самостійно пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові та інші методи 

навчання; використовувати навчальні технології; 

 здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих 

випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній 

групі; 

 здатність опановувати основні розділи нормативних філологічних дисциплін та 

основ культури мовлення; 

 здатність імплементувати знання про теоретичні положення всіх розділів науки про 

мову, мати сформовані міцні навички культури писемного та усного мовлення, 

практично володіти літературними нормами: лексичними, орфоепічними, 

орфографічними, граматичними, пунктуаційними та стилістичними, користуватися 

різними типами словників. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

 

Тема 1. Медіакультура як основна вимога до особистості інформаційного 

суспільства 



Розглянемо спершу, що ж таке медіакультура особистості, її можна визначити як 

комплекс настановлень (установок щодо характеру інформаційного продукту,  

отримуваного від мас-медіа, як систему інформаційних потреб,  орієнтацій, знань, умінь, 

навичок користування засобами мас-медіа та інших соціальних характеристик 

особистості, сформованих і розвинених у процесі соціалізації. Медіакультура особистості 

зароджувалася разом із виникненням перших ЗМК і розвивалася співмірно з еволюцією 

системи мас-медіа. З'являлися нові й нові засоби пе-редання інформації, і відповідно 

зростали можливості людей володіти ними та пристосовуватися до їхньої специфіки. 

Головними механізмами розвитку медіакультури особистості були і є соціальні потреби в 

інформації та її споживання як реалізація цих потреб. Лише засвоєна інформація входить 

до загальнокультурних надбань особистості. Отже, розвиток медіакультури особистості 

здійснюється в нерозривному зв'язку із соціалізацією, зростанням духовності, загальної 

культури та освіченості.  

Тема 2. Світовий досвід медіаосвіти 

Існують різні точки зору щодо соціалізаційної ролі мас-медіа. Одні бачать у них 

джерело знань, інші - перешкоду в освіті й вихованні; медіа розглядають і як засіб 

усебічного розвитку особистості, і як фактор руйнівний. В попередніх розділах ми 

приділили достатню увагу розглядові цих питань, створивши підґрунтя для свідомого 

вибору найкращої для наших умов системи медіаосвітньої підготовки. Наразі пропонуємо 

огляд світового досвіду - тих різноманітних концепцій медіаосвіти, які вже було 

впроваджено, а отже, є можливість оцінити їхній ефект і результативність. Наш аналіз 

охоплюватиме всі концепції, в яких мова йде про формування медіакультури, того чи 

іншого її аспекту, включаючи медіа-обізнаність, медіаграмотність та медіаосвіченість 

загалом. 

концепція медіаграмотності (або візуальної грамотності), яка допомагає учневі 

освоїти нові комунікативні технології: мову масової комунікації, семантику, методику 

створення змісту; 

оцінкові концепції спрямовані на формування критичного мислення, що покликане 

відігравати роль "інформаційного захисту" від всеїдного, нерозбірливого споживання 

інформації; 

комунікативні концепції передбачають не тільки вивчення самої галузі масової 

комунікації, а й освоєння різноманітних процесів соціальної взаємодії в інформаційному 

середовищі. Тут акценти зміщені на вивчення механізмів власне комунікації, читання 

"прихованих" змістів. Головне полягає не в тім, щоб дати учням комплекс знань про 

масову комунікацію, а в тім, щоб розвивати саму здатність до спілкування з їх допомогою. 

Ці концепції є теоретичною базою формування медіакультури особистості загалом. 

 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

 

Тема 1. Друковані масмедіа 

Газетні жанри 

Основні функції засобів масової комунікації - інформації, освіти, створення 

громадської думки та виховання - знаходять своє відображення в конкретних жанрових 

формах. Використання тих чи інших жанрів визначається в першу чергу суспільно-

історичними умовами життя.  (Від фр. Journal) - друковане періодичне видання. Друковані 

видання" "періодичне журнальне видання, що має постійну рубрикацію і містить статті 

або реферати по різним суспільно-політичним, науковим, виробничим та ін питань, 

літературно-художні твори. 

 

Тема 2. Фотографія 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F


Фотогра фія, фото, також світли на та світло пис (від грецького φώς (φωτός) —

 світло та γράφω — пишу) — сукупність різноманітних науково-технічних засобів 

і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів 

за допомогою світла. 

Фотографією називають також результат фотографічного процесу — зображення, 

електронне або отримане на певному матеріалі, здебільшого на цупкому папері. Колекції 

фотографій називаютьфотоальбомами. Для відтворення електронного зображення 

потрібне устаткування на зразок комп'ютера з монітором або проектором. 

Фотографія широко застосовується на виробництві, в наукових дослідженнях, для 

офіційних документів і в дозвіллі. Художня фотографія є окремим видом мистецтва. 

Фотографічний процес лежить в основі створення кіно. 

За використанням технічних засобів фотографію можна умовно поділити на: 

 Фотографію традиційну (аналогову), яка базується на досягненнях оптики та 

хімічних технологій у галузі світлочутливих матеріалів. Аналогова фотографія у свою 

чергу поділяється на монохромну (зокрема, чорно-білу) та кольорову. 

 Фотографію електронну, яка базується на електронно-оптичних технологіях і 

технічних засобах, як аналогових, так і цифрових — цифрова фотографія. 

За відтворюваними подіями на: 

 Фотографію репортажну — на плівку фіксуються події, що відбуваються без 

втручання фотографа. 

 Фотографію постановочну — зрежисовані фотографом кадри на певному тлі. 

 

 

Тема 3. Кіно і телебачення 

(Грец. τήλε - далеко і лат. Video - бачу) - система зв'язку для трансляції та прийому 

рухомого зображення і звуку на відстані. Телебачення засноване на принципі послідовної 

передачі елементів кадру за допомогою розгортки. Частота зміни кадрів вибирається, в 

основному, за критерієм плавності передачі руху. Для звуження смуги частот передачі 

застосовують чрезстрочную розгортку. Вона дозволяє вдвічі збільшити частоту кадрів (а 

значить, зменшити мерехтіння екрану) без зміни дозволу кадру. 

Телевізійний тракт (від світла до світла) у загальному вигляді включає в себе такі 

пристрої: відеокамеру, відеомагнітофон, передавач. Приймач - телевізор. За допомогою 

синхроімпульсів містяться в ПЦТС телевізійний кадр розгортається на екрані (кінескоп, 

РК панель, плазмова панель) в точному порядку проходження рядків зображення. 

Широко застосовується поширення відеопрограм на касетах та дисках (хоча це не є 

телемовленням). 

 

 

Тема 4. Інтернет і мобільний контент 

(Від англ. Internet, Interconnected Networks - об'єднані мережі, [інтерне т]) - 

глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів. Служить 

фізичною основою для Всесвітньої павутини. Часто згадується як Всесвітня мережа, 

Глобальна мережа, або просто Мережу. Відомі також жаргонізми "Інет", "Нет". 

Коли зараз слово Інтернет вживається в побуті, то частіше за все мається на увазі 

саме веб і доступна в ній інформація, а не сама фізична мережа. 

 

Тема 5. Радіо і музика 

(Лат. radio - випромінюю, випускати промені, radius - промінь) - технологія 

бездротової передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастот. 

Історія і винахід радіо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Творцем першої успішної системи обміну інформацією з допомогою радіохвиль 

(радіотелеграфії) у деяких країнах вважався італійський інженер Гульєльмо Марконі 

(1896). Проте в Марконі, як і у більшості авторів крупних винаходів, були попередники. 

Використання радіо 

Радіо використовується в комп'ютерних мережах AMPRNet, в яких з'єднання 

забезпечується аматорськими радіостанціями. 

 

Тема 6. Реклама 

Рекла ма
]
(лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно 

заперечувати»
]
) — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в 

будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого 

одержання прибутку. 

Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на 

прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини реклама не може 

бути ефективною
[3]

.  

Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та 

фінансів, форма державного правління, цілі різноманітних релігійних конфесій, політиків 

та простих громадян. Реклама справедливо визначається як частина 

загальнолюдської культури
[
. 

Нетоварна реклама. Пропагує які-небудь ідеї та цілі, а аж ніяк не конкретний 

товар. Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові 

свердловини без забруднення навколишнього середовища.  

 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

 

Тема 1. Різновиди аналізу медіа текстів 

Медіатекст, на відміну від тексту, – це твір масовоінформаційної діяльності та 

масової комунікації. Суть медіатексту – конкретна інформація, що виражена мовленням 

з метою впливу на громадську думку, переконання.  

Аналіз медіатекстів різних видів медіа містить: 

- Критичне сприйняття 

- Ідеологічний аналіз 

- Аналіз репрезентації 

- Декодування медіатекстів 

- Аналіз стереотипів 

- Сюжетний (наративний) аналіз 

- Жанровий аналіз 

- Іконографічний аналіз 

- Семіотичний аналіз 

- Контекстуальний аналіз 

- Комерціалізація. Аналіз медіа в контексті ринку 

 

Тема 2. Основні засоби маніпуляції свідомістю та створення медіатекстів  

ЗМІ мають справу з інформацією, і саме контроль за інформацією дає змогу 

маніпулювати масовою свідомістю, створювати у ній модель вигідної суб'єкту впливу 

дійсності та вирішувати, які проблеми на сьогодні є найбільш актуальними. Штучно 

продукується таке явище, як медіа-свідомість (тобто свідомість, заснована на хибних 

цінностях, маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі), коли реальність, 

пропонована ЗМІ, відрізняється від дійсної. Громадська думка через медіа-свідомість 

значно спотворюється. 

Маніпуляції можуть застосовуватись до текстів, виступів, аудіо-, відео-, 

фотоматеріалів. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Посібники 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 
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4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 
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Статті 
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1. mediaПростір:https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-

klas/kriticnijanalizmediatekstiv 
2. Громадський простір: https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-

dlya-vchyteliv 
3. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 

 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: модульні контрольні 

роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, тестування, реферати, 

повідомлення, інсценування. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, усне 

опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка конспектування лекцій, 

першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист проектів, 

тестування. 
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https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-dlya-vchyteliv
https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-dlya-vchyteliv
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
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Загальноредметні коипетенції 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника 

навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я. 

 

Фахові компетенції 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання 

вимог до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, 

навичок учнів початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення 

хвилин «митців художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, 

вікторин, словесного малювання, уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати 

зображувальні засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям 

змісту та оцінкою поведінки героїв, удосконалювати механізм «випереджувального 

синтаксису» в процесі читання для розвитку смислової здогадки, задовольняти 

бажання дітей ставити питання до змісту виучуваного тексту та одержувати на них 

відповіді від однокласників, створювати умови для перенесення знань з 

позакласного читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння 

дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків 

допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими 

людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціальної 

психології у практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої 

групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

(ДФН); 3,0 (ЗФН) 

Галузь знань 01 Освіта 

 

Нормативна 
Спеціальність 013 

Початкова освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: реферат 

 

 

Рік підготовки: 

5-й  5-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 (ДФН); 90 (ЗФН) 

 

 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

60 год. 80 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 23% аудиторної роботи, 77% самостійної роботи. 

 



  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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. 

Завдання: 

 засвоїти особливості формування медіа культури вчителя початкової школи; 

 усвідомити медіа засобів на розвиток сучасного суспільства;  

 сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності. 

 

Загальнопредметні компетентності 

 здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку сталих інтересів до 

різноманітних видів професійної діяльності; 

 здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні телорії, 

використовуючи здобуті знання; 

 здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до 

сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти; 

 здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення результатів і 

обґрунтування висновків; 

 здатність до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі початкової 

та вищої освіти; 

 здатність до творчо-критичного мислення з дотриманням норм і правил інтелектуальної 

власності; 

 здатність до наукового аналізу й синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів; 

 здатність до усного і письмового спілкуванні рідною мовою; володіння іноземними 

мовами; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне ставлення до 

інших культур; 

 здатність до досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий,науковий, 

художній), українською мовою як державною та іноземною на необхідному професійному 

рівні; 

 здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-педагогічні теорії, 

використовуючи здобуті знання; 

 здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної інформації 

у стислій формі (усно та письмово), використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на досконалому рівні; 

 здатність формулювати педагогічно-наукову задачу,для її вирішення використовувати 

необхідну наукову інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку; 

 здатність приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти; 

  здатність вирішувати педагогічні ситуації та запобігати конфліктним ситуаціям у галузі 

початкової освіти; 

 Здатність до позиціонування особистісної і соціальної значущості своєї професії, 

володіння цілісними уявленням про освіту як особливу сферу соціокультурної практики; 

 Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією соціально-

професійної діяльності; 

 Здатність до організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи роботи у 

сфері освіти та представляти її результати передусім у публікаціях; 

 здатність до встановлення співвідношення ролі культури, науки в розвитку цивілізації і 

пов’язаних з цим сучасних соціальних й етичних проблем, цінності наукової 

раціональності та її історичних типів, знати структуру, форми і методи наукового пізнання, 

їх еволюцію. 

 

 



  

 

Фахові компетентності 

 здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й використанні 

інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки та змінюваної соціальної 

практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та методів роботи; Володіти 

організаційно-діяльнісними вміннями, необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих 

здібностей і підвищення кваліфікації; 

 здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики, володіння умінням 

проектування, реалізації та оцінювання і корекції освітнього процесу; 

 здатність здійснювати самостійно пошукову роботу; користуватися сучасними методами 

навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; використовувати 

інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові та інші методи навчання; використовувати 

навчальні технології; 

 здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих випадках, 

головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній групі; 

 здатність опановувати основні розділи нормативних філологічних дисциплін та основ 

культури мовлення; 

 здатність імплементувати знання про теоретичні положення всіх розділів науки про мову, 

мати сформовані міцні навички культури писемного та усного мовлення, практично володіти 

літературними нормами: лексичними, орфоепічними, орфографічними, граматичними, 

пунктуаційними та стилістичними, користуватися різними типами словників. 

 

 

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; 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

 

Тема 1. Медіакультура як основна вимога до особистості інформаційного суспільства 

Розглянемо спершу, що ж таке медіакультура особистості, її можна визначити як комплекс 

настановлень (установок щодо характеру інформаційного продукту,  отримуваного від мас-

медіа, як систему інформаційних потреб,  орієнтацій, знань, умінь, навичок користування 

засобами мас-медіа та інших соціальних характеристик особистості, сформованих і розвинених 

у процесі соціалізації. Медіакультура особистості зароджувалася разом із виникненням перших 

ЗМК і розвивалася співмірно з еволюцією системи мас-медіа. З'являлися нові й нові засоби пе-

редання інформації, і відповідно зростали можливості людей володіти ними та пристосовуватися 

до їхньої специфіки. Головними механізмами розвитку медіакультури особистості були і є 

соціальні потреби в інформації та її споживання як реалізація цих потреб. Лише засвоєна 

інформація входить до загальнокультурних надбань особистості. Отже, розвиток медіакультури 



  

 

особистості здійснюється в нерозривному зв'язку із соціалізацією, зростанням духовності, 

загальної культури та освіченості.  

Тема 2. Світовий досвід медіаосвіти 

Існують різні точки зору щодо соціалізаційної ролі мас-медіа. Одні бачать у них 

джерело знань, інші - перешкоду в освіті й вихованні; медіа розглядають і як засіб 

усебічного розвитку особистості, і як фактор руйнівний. В попередніх розділах ми 

приділили достатню увагу розглядові цих питань, створивши підґрунтя для свідомого 

вибору найкращої для наших умов системи медіаосвітньої підготовки. Наразі пропонуємо 

огляд світового досвіду - тих різноманітних концепцій медіаосвіти, які вже було 

впроваджено, а отже, є можливість оцінити їхній ефект і результативність. Наш аналіз 

охоплюватиме всі концепції, в яких мова йде про формування медіакультури, того чи 

іншого її аспекту, включаючи медіа-обізнаність, медіаграмотність та медіаосвіченість 

загалом. 

концепція медіаграмотності (або візуальної грамотності), яка допомагає учневі 

освоїти нові комунікативні технології: мову масової комунікації, семантику, методику 

створення змісту; 

оцінкові концепції спрямовані на формування критичного мислення, що покликане 

відігравати роль "інформаційного захисту" від всеїдного, нерозбірливого споживання 

інформації; 

комунікативні концепції передбачають не тільки вивчення самої галузі масової 

комунікації, а й освоєння різноманітних процесів соціальної взаємодії в інформаційному 

середовищі. Тут акценти зміщені на вивчення механізмів власне комунікації, читання 

"прихованих" змістів. Головне полягає не в тім, щоб дати учням комплекс знань про 

масову комунікацію, а в тім, щоб розвивати саму здатність до спілкування з їх допомогою. 

Ці концепції є теоретичною базою формування медіакультури особистості загалом. 
 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

 

Тема 3. Друковані масмедіа 

Газетні жанри 

Основні функції засобів масової комунікації - інформації, освіти, створення 

громадської думки та виховання - знаходять своє відображення в конкретних жанрових 

формах. Використання тих чи інших жанрів визначається в першу чергу суспільно-

історичними умовами життя.  (Від фр. Journal) - друковане періодичне видання. Друковані 

видання" "періодичне журнальне видання, що має постійну рубрикацію і містить статті 

або реферати по різним суспільно-політичним, науковим, виробничим та ін питань, 

літературно-художні твори. 
 

Тема 4. Фотографія 

Фотогра фія, фото, також світли на та світло пис (від грецького φώς (φωτός) — світло та 

γράφω — пишу) — сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на 

меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла. 

Фотографією називають також результат фотографічного процесу — зображення, 

електронне або отримане на певному матеріалі, здебільшого на цупкому папері. Колекції 

фотографій називаютьфотоальбомами. Для відтворення електронного зображення потрібне 

устаткування на зразок комп'ютера з монітором або проектором. 

Фотографія широко застосовується на виробництві, в наукових дослідженнях, для 

офіційних документів і в дозвіллі. Художня фотографія є окремим видом мистецтва. 

Фотографічний процес лежить в основі створення кіно. 

За використанням технічних засобів фотографію можна умовно поділити на: 

 Фотографію традиційну (аналогову), яка базується на досягненнях оптики та хімічних 

технологій у галузі світлочутливих матеріалів. Аналогова фотографія у свою чергу поділяється на 

монохромну (зокрема, чорно-білу) та кольорову. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F


  

 

 Фотографію електронну, яка базується на електронно-оптичних технологіях і технічних 

засобах, як аналогових, так і цифрових — цифрова фотографія. 

За відтворюваними подіями на: 

 Фотографію репортажну — на плівку фіксуються події, що відбуваються без втручання 

фотографа. 

 Фотографію постановочну — зрежисовані фотографом кадри на певному тлі. 

 

 

Тема 5. Кіно і телебачення 

(Грец. τήλε - далеко і лат. Video - бачу) - система зв'язку для трансляції та прийому 

рухомого зображення і звуку на відстані. Телебачення засноване на принципі послідовної 

передачі елементів кадру за допомогою розгортки. Частота зміни кадрів вибирається, в 

основному, за критерієм плавності передачі руху. Для звуження смуги частот передачі 

застосовують чрезстрочную розгортку. Вона дозволяє вдвічі збільшити частоту кадрів (а 

значить, зменшити мерехтіння екрану) без зміни дозволу кадру. 

Телевізійний тракт (від світла до світла) у загальному вигляді включає в себе такі 

пристрої: відеокамеру, відеомагнітофон, передавач. Приймач - телевізор. За допомогою 

синхроімпульсів містяться в ПЦТС телевізійний кадр розгортається на екрані (кінескоп, 

РК панель, плазмова панель) в точному порядку проходження рядків зображення. 

Широко застосовується поширення відеопрограм на касетах та дисках (хоча це не є 

телемовленням). 
 

Тема 6. Інтернет і мобільний контент 

(Від англ. Internet, Interconnected Networks - об'єднані мережі, [інтерне т]) - 

глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів. Служить 

фізичною основою для Всесвітньої павутини. Часто згадується як Всесвітня мережа, 

Глобальна мережа, або просто Мережу. Відомі також жаргонізми "Інет", "Нет". 

Коли зараз слово Інтернет вживається в побуті, то частіше за все мається на увазі 

саме веб і доступна в ній інформація, а не сама фізична мережа. 
 

Тема 7. Радіо і музика 

(Лат. radio - випромінюю, випускати промені, radius - промінь) - технологія 

бездротової передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастот. 

Історія і винахід радіо 

Творцем першої успішної системи обміну інформацією з допомогою радіохвиль 

(радіотелеграфії) у деяких країнах вважався італійський інженер Гульєльмо Марконі 

(1896). Проте в Марконі, як і у більшості авторів крупних винаходів, були попередники. 

Використання радіо 

Радіо використовується в комп'ютерних мережах AMPRNet, в яких з'єднання 

забезпечується аматорськими радіостанціями. 
 

Тема 8. Реклама 

Рекла ма
]
(лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно 

заперечувати»
]
) — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-

якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку. 

Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на прийняття 

того або іншого рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути 

ефективною
[3]

.  

Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та фінансів, 

форма державного правління, цілі різноманітних релігійних конфесій, політиків та простих 

громадян. Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури
[
. 

Нетоварна реклама. Пропагує які-небудь ідеї та цілі, а аж ніяк не конкретний товар. 

Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без 

забруднення навколишнього середовища.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


  

 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

 

Тема 9. Різновиди аналізу медіа текстів 

Медіатекст, на відміну від тексту, – це твір масовоінформаційної діяльності та 

масової комунікації. Суть медіатексту – конкретна інформація, що виражена мовленням 

з метою впливу на громадську думку, переконання.  

Аналіз медіатекстів різних видів медіа містить: 

- Критичне сприйняття 

- Ідеологічний аналіз 

- Аналіз репрезентації 

- Декодування медіатекстів 

- Аналіз стереотипів 

- Сюжетний (наративний) аналіз 

- Жанровий аналіз 

- Іконографічний аналіз 

- Семіотичний аналіз 

- Контекстуальний аналіз 

- Комерціалізація. Аналіз медіа в контексті ринку 

 
Тема 10. Основні засоби маніпуляції свідомістю та створення медіатекстів  

ЗМІ мають справу з інформацією, і саме контроль за інформацією дає змогу 

маніпулювати масовою свідомістю, створювати у ній модель вигідної суб'єкту впливу 

дійсності та вирішувати, які проблеми на сьогодні є найбільш актуальними. Штучно 

продукується таке явище, як медіа-свідомість (тобто свідомість, заснована на хибних 

цінностях, маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі), коли реальність, 

пропонована ЗМІ, відрізняється від дійсної. Громадська думка через медіа-свідомість 

значно спотворюється. 

Маніпуляції можуть застосовуватись до текстів, виступів, аудіо-, відео-, 

фотоматеріалів. 

 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л пр лаб інд ср л пр лаб інд ср 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

Тема 1. Медіакультура 

як основна вимога до 

особистості 

інформаційного 

суспільства 

6 2    4 12 2    10 

Тема 2. Світовий 

досвід медіаосвіти 

14 2 2   10 10     10 

Разом за кредитом 1 20 4 2   14 22 2    20 



  

 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

Тема 1. Друковані 

масмедіа 

 

10 2 2   6 12  2   10 

Тема 2. Фотографія 4  2   2 10     10 

Тема 3. Кіно і 

телебачення 

 

8  2   6 12  2   10 

Тема 4. Інтернет і 

мобільний контент 

 

6  2   4 10     10 

Тема 5. Радіо і музика 

 

6  2   4 10     10 

Тема 6. Реклама 

 

6  2   4 10     10 

 40 2 12   26 64  4   60 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

Тема 1. Різновиди 

аналізів медіатекстів. 

18 2 6   10 10 2 2   6 

Тема 2. Основні засоби 

маніпуляції свідомістю 

та створення медіа 

текстів 

12 2    10 4     4 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 14 2 2   10 

Разом 90 10 20   60 90 4 6   80 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

 

1 Аналіз медіатекстів 2 

 Разом 2 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа  

1 Друковані масмедіа 2 

2 Фотографія 2 

3 Кіно  2 



  

 

4 Телебачення 2 

5 Інтернет і мобільний контент 2 

6 Радіо і музика 2 

7 Реклама 2 

8 Комп’ютерні та відеоігри 2 

 Разом 16 

 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

1 Маніпулятивні можливості ЗМІ 2 

 Разом  2 

 Всього 20 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

1 Основи інформаційного суспільства.  4 

2 Світовий досвід медіаосвіти 10 

 Разом 14 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

1 Маніпулятивні можливості преси. Аналіз газети 6 

2 Створення образу людини за допомогою фотографії. Аналіз фото 2 

3 Аналіз кінофільмів. Аналіз відеороликів. 6 

4 Безпека та етика поведінки в Інтернеті. 4 

5 Вплив музики на психічний та емоційний стан людини 4 

6 Маніпуляційні можливості реклами 4 

 Разом 26 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

1 Поняття про стереотипи. Іконографічний аналіз. Контекстуальний 

аналіз 

 

2 Технології маніпуляції свідомістю та їхнє використання ЗМІ  

 Разом 20 

 Всього 60 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості  

1. Підготувати презентацію на тему «Позитивні і негативні впливи медіа на сучасне 

сучасних дітей» 

Література (Див.: літературу до курсу). 



  

 

 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа  

1. Написати нарис про одного з відомих діячів краю. 

2. Створити власну фотографію на тему «Ідеальний вчитель». 

3. Створити відео сюжет на злободенну тему. 

Література (Див.: літературу до курсу). 

 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення  

1. Підготувати презентацію з критичним аналізом улюбленого фільму. 

2. Підготувати презентацію на тему «ЗМІ та маніпуляція свідомістю сучасної 

дитини» 

Література (Див.: літературу до курсу). 

 

 

8. Методи навчання 
Лекція, бесіда, спостереження, тестування. 

 

9. Методи контролю 
Модульні контрольні роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, реферати, 

презентації, повідомлення, інсценування, тестування. 

 

10 Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

300 

Практичні 

заняття 

15 15 5 5 5 5 5 5 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 



  

 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

79-89 В 
добре  

65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

Посібники 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

Статті 

10. Бакіров В.С. Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського 

університету / В.С.Бакіров, Л.В.Стародубцева // Педагогіка і психологія. – 2013. – 

№2. – С. 29-37. 

11. Жалдак М. Інформатизація школи: комп’ютер і здоров’я дитини / М.Жалдак // 

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 42-46. 

12. Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіа грамотність як актуальні тенденції виховання 

сучасної молоді / Т.В.Іванова, В.Ф.Іванов // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – 

С. 46-54. 



  

 

13. Коломієць А. Міжпредметні та над предметні проекти як спосіб розвитку 

інформаційної культури студента / А.Коломієць, Д.Коломієць // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2006. – №2. С. 24-31. 

14. Литвин А. Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці / 

А.Литвин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. С. 7-21. 

15. Найдьонова Л.А. Основні напрями і перші підсумки експериментального 

впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні / Л.А.Найдьонова // Педагогіка 

і психологія. – 2013. – №2. – С. 38-45. 

16. Непомнящий Б. Освіті – Космічні можливості / Б.Непомнящий // Директор школи, 

ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 30-34. 

17. Синьов В.М. Потенціал віртуального комп’ютерного середовища в аспекті 

колекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями 

життєдіяльності / В.М.Синьов, А.Г.Шевцов // Педагогіка і психологія. – 2013. – 

№2. – С. 61-65. 

18. Чинок О. Мультимедіа системи та їх ефективність у системі відкритого навчання / 

О.Чинок // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 47-52. 

 

Додаткова 

 
8. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

9. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани-

конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія 

української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

10. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

11. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. З 

англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, 

Академія української преси, 2014. – 319 с. 

12. Рень Л. В. Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів [Текст] / Л. В. Рень // 

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2014. – Вип. 

115. – С.208-212. – (Педагогічні науки). 

13. Палагнюк Ю. В. Політологічний аналіз медіа реформ у сучасній Україні та Республіці 

Польща [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв, 2008. – 16 с. –    

14.  Петрунько, О. В.  Діти і медіа: соціалізація в агресивному середовищі [Текст] : 

Монографія / О. В. Петрунько. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2010. – 480 с. – 

60грн.00коп. 

 

 

Інформаційні ресурси 

5. mediaПростір:https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-
klas/kriticnijanalizmediatekstiv 

6. Громадський простір: https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-
dlya-vchyteliv 

7. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 

  

https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-dlya-vchyteliv
https://www.prostir.ua/?library=mediahramotnist-pidruchnyk-dlya-vchyteliv
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
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Засоби діагностики навчальних досягнень студентів  

Методи навчання 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів лишається лекція, 

в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови 

для наступної самостійної роботи над книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, 

вузлові питання навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних 

завдань. 

Семінарські заняття мають за мету поглибити знання студентів з тем змістовного 

модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок.  

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті 

дослідження нових напрямків розвитку дитячої літератури, а також нових концепції та 

нових матеріалів, що використовуються у літературознавстві. Наукова робота виконується 

самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка 

виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом 

аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що 

відповідає30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина 

навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та 

структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-

технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та 

індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні 

форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих 

студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в 

письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним 

знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

змістовно-модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з 



  

 

наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою 

та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи студентів, 

рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення 

аудиторних занять. Поточна змістовна модульна рейтингова оцінка складається з 

балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного 

змістовного модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та 

розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних 

заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента протягом 

вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного та практичного 

матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який завершується обов’язковим 

написанням змістовної модульної рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з тих 

навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений залік та 

екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну кількість балів 

для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно до 

критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. Інформацію про 

розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома 

студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, складає 

модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю (ЗМРКР) 

обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань для перевірки 

фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-

усна форма змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання 

ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання результатів 

виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням 

ЗМРКР. 

 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться для 

студентів групи за розкладом. Тривалість письмової компоненти становить одну 

академічну годину. Якщо запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну 

компоненту лектор проводить після перевірки письмових завдань в час та місці, 

визначеному розкладом. Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, 

залучаючи викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається 

атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання 

видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При 

виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним матеріалом або 

засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР студентам забороняється 

в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати 

матеріали чи засоби, крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати 



  

 

самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, не 

перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює 

ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати її 

повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу зменшується 

на
1
/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо 

студент не з’явився на перше написання контрольної роботи з поважної причини і має 

підтверджуючий документ, то штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два 

робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового контрольного 

завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 

незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до 

завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення 

результатів перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач 

кафедри або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки 

контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути зменшена, 

а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті 

виконаного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо студент 

не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при 

перевірці контрольного завдання, є остаточною. 

 
Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та 

прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи фізіологічних 

досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо функціональних особливостей 

симпатичної та парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні синапси, 

особливості їх будови та функціонування, а також вміти проводити фізіологічний 

експеримент. Стосовно навчального предмету “Фізіологія вегетативної нервової системи ” 

в системі вищої освіти такі рівні компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 
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добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних літературних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє переказати зміст творів і теоретичного 

матеріалу 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент має фрагментарні знання про творчість 

письменників і їхні твори, загальні уявлення про 

літературний процес. 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

 

Форми контролю 

Модульні контрольні роботи, тести, поточний контроль. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

75 400 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 33 32 33 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
79-89 В 

добре  
65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Лекція 1 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СВІТ ТА ЙОГО ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ 

Мета: визначити поняття «інформаційне суспільство» та «медіакультура», 

розкрити особливості інформаційного суспільства та місце особистості в цьому 

суспільстві; розвивати увагу, уяву, пам'ять; виховувати толерантність і взаємоповагу.  

План 

1.Основи інформаційного суспільства. 

2.Типи соціальної інформації. 

3.Сучасна система масової комунікації. 

 
Література 

9. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

10. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

11. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

12. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

1.1.  Основи інформаційного суспільства. Наш час – це доба кардинальних 

перетворень і технології масових комунікацій, і у системі засобів масової інформації. 

Збільшення числа каналів радіомовлення, кабельного телебачення, інформаційних 

технологій систематизації даних, бурхливий розвиток комп’ютерних мереж . відео і DVD-

технологій – усе це змушує говорити про якісні зміни загальнопланетарної культури, які 

справляють кардинальний вплив на культури національні. 

У нових ЗМІ здійснюється зворотній зв'язок між суб’єктами та об’єктами 

інформаційного процесу. НТР породив не лише нові галузі у сфері масових комунікацій, а 

й спричинив перехід людства до інформаційного суспільства – нової фази цивілізації. 

Чимало західних мислителів наголошують, що нове суспільство потребує змін в 

організації не лише виробництва, а й освіти, культури, виховання тощо (М.Маклюєн, 

О.Тоффлер, Дж. Мартін, П.Тейар де Шарден). Так, наприклад, Тоффлер зауважує, що з 

розвитком інформаційного суспільства на зміну неефективним формам праці приходять 

нові – творчо-дослдницькі: робітник стає високоінтелектуальним, інформаційно 

освіченим професіоналом, а це в свою чергу має зумовити зміну соціальних стосунків та 

сього соціуму, привести до якісної нової структури суспільства, основу якого складатиме 

інформація. Французький дослідник М.Понятковський вважає, що в майбутньому виживе 

та держава, яка має кращі комунікації та інформацію. Його «наукове суспільство» 

потребує, крім глибоких знань, зовсім нового типу культури та освіти. 

Критики інформаційного суспільства вважають, що постіндустріальне суспільство 

має ґрунтуватися передусім на духовних та морально-етичних засадах, а також на 



  

 

теоретичних знаннях, а щодо інформації, то головне полягає не у стрімкому її зростанні, а 

в її змісті. 

Повсюдне вторгнення інформації в суспільне життя має як позитивні, так і 

негативні наслідки. Які саме? 

2.2. Типи соціальної інформації. Сьогодні в суспільстві немає людини. Яка б не 

біла втягнута в інформаційні процеси, тобто, у виробництво, розповсюдження чи 

споживання інформації. В основі соціальної комунікації лежить інформація. Інформація – 

1) повідомлення про щось; 2) Відомості про навколишній світ, процеси, події, ситуації, 

чиюсь діяльність, що ї сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші 

системи. Отже, інформація це не сама дійсність, а повідомлення про неї, сприйняте 

людиною. Ось від цього моменту сприйняття повідомлення людиною і беруть початок 

інформаційні процеси в суспільстві, інформаційне середовище та інформаційний простір 

суспільства. 

У суспільстві циркулює найскладніший вид інформації – інформація соціальна. 

Це сукупність знань про суспільство, природу, навколишній світ, які охоплюють усі галузі 

людської діяльності та використовуються для спілкування, управління, виробництва, 

пізнання, наукової та художньої творчості, виховання, освіти тощо. Дотичність до певної 

сфери суспільної практики поділяє інформацію на «тематичні» підвиди: політична, 

економічна, етична, естетична, технічна, релігійна та ін.. 

Соціальна інформація виконує такі головні функції: 

комунікативну; 

управління (забезпечення процесу керування потрібним обсягом інформації; 

науково-пізнавальну (відображення зв’язку інформації із соціальним пізнанням; 

освітньо-виховну (цілеспрямований процес оволодіння особою соціального досвіду 

та знань для активної участі в суспільному житті). 

Класифікація видів інформації. 

За рівнем узагальнення: наукова (породжена в процесі наукового пізнання) та 

емпірична (отримувана з повсякденної практики людей). 

За рівнем потреби: особиста (її основу становить факт, важливий для вузького 

кола людей, і слугує засобом неформальних зв’язків у межах малої соціальної групи – 

сім’я, компанія, гурток тощо); спеціальна (важлива для формальних груп і має переважно 

професійний характер, наукова, ділова інформація, що потрібна для успішного здійснення 

соціальної ролі особистості); масова (циркулює в усьому соціумі й адресується різним 

верствам населення, об’єктом її уваги є функціонування різних соціальних структур ат 

окремих індивідів, якщо їхня дії якось впливають на соціальні процеси чи мають 

суспільне значення; передається через ЗМІ для широкої анонімної аудиторії з прямою 

метою: викликати в неї відгук, адже вона виробляється і передається заради соціального 

управління, певного спрямування свідомості, настроїв і дій людських мас; вона завжди 

наділена суб’єктивними елементами і часто буває неадекватною); 

За істинністю: істина (повністю адекватна), правда (переповідана з щирю вірою, 

що так воно і булоое), брехня (повністю спотворена). 

Масова комунікація - процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, 

моральних і правових норм тощо) з допомогою технічних засобів (преса, радіо, 

телебачення, комп'ютерна техніка та ін) на чисельно великі, розосереджені аудиторії. 

Основні параметри, що відрізняють масову комунікацію від групової, - кількісні. У 

той же час внаслідок значного кількісного переваги (збільшення окремих комунікативних 



  

 

актів, каналів, учасників тощо) створиться нова якісна сутність, комунікації з'являються 

нові можливості, створюється потреба в особливих засобах (передача інформації на 

відстань, швидкість, тиражування тощо). 

Умови функціонування масової комунікації (В. П. Конецкой): 

 масова аудиторія (вона анонімна, просторово розосереджена, але ділиться на групи 

за інтересами тощо); 

 соціальна значущість інформації; 

 наявність технічних засобів, що забезпечують регулярність, швидкість, 

тиражированность інформації, передачу її на відстань, зберігання і 

багатоканальність (в сучасну епоху усіма відзначається перевага візуального 

каналу). 

Першим в історії засобом масової інформації стала періодична преса. Її завдання 

змінювалися протягом часу. Так, у XVI-XVII ст. панувала авторитарна теорія друку, у 

XVII ст. - теорія вільної преси, у XIX ст. поряд з іншими виникла теорія пролетарської 

друку, а в середині XX ст. з'явилася теорія соціально-відповідальної друку. З точки зору 

сприйняття інформації періодична преса є більш складною формою порівняно з 

комп'ютерними мережами, радіо і телебаченням. Крім цього газети з точки зору подачі 

матеріалу менш оперативні, ніж інші види ЗМІ. Разом з тим у періодичних друкованих 

засобів доставки масової інформації є незаперечні переваги: газету можна читати 

практично скрізь; до одного і того ж матеріалу газети можна неодноразово повертатися; 

матеріал газети традиційно має всі ознаки правової легітимності; газету можна передавати 

один одному і т. д. Згідно з соціологічними опитуваннями, середньостатистичний 

громадянин вранці воліє як засоби масової комунікації, радіо, так як в умовах дефіциту 

часу воно створює ненав'язливий інформаційний фон, дає інформацію і не відволікає від 

справ. Увечері краще телебачення, так як воно є самим легким з погляду сприйняття 

інформації. 

Масова комунікація характеризується наступними ознаками: 

 опосередкованість спілкування технічними засобами (забезпечують регулярність і 

тиражированность); 

 масовість аудиторії, спілкування великих соціальних груп; 

 яскраво виражена соціальна орієнтованість спілкування; 

 організований, інституціональний характер спілкування; 

 відсутність безпосереднього зв'язку між комунікатором і аудиторією в процесі 

спілкування; 

 соціальна значущість інформації; 

 багатоканальність і можливість вибору комунікативних засобів, що забезпечують 

варіативність, нормативність масової комунікації; 

 підвищена вимогливість до дотримання прийнятих норм спілкування; 

 односпрямованість інформації та фіксування комунікативних ролей; 

 "колективний" характер комунікатора та його публічна індивідуальність; 

 масова стихійна, анонімна, розрізнена аудиторія; 

 масовість, публічність, соціальна актуальність і періодичність повідомлень; 

 переважання двоступінчастого характеру сприйняття повідомлення. 

Соціальна значущість масової комунікації полягає у відповідності певним 

соціальним запитам і очікуванням (вмотивованість, очікування оцінки, формування 

громадської думки), вплив (навчання, переконання, навіювання тощо). При цьому краще 

сприймається очікуване повідомлення, коли для різних цільових груп готуються окремі 

повідомлення з урахуванням інтересів цільової аудиторії. 

Взаємовідношення джерела і одержувача масової комунікації також набуває якісно 

новий характер. В якості відправника повідомлення виступає громадський інститут або 

міфологізований індивід. Одержувачем є цільові групи (англ. target groups), що 



  

 

об'єднуються за деякими соціально значущим ознаками. Завдання масової комунікації - 

підтримання зв'язку всередині груп і між ними в суспільстві. Фактично такі групи можуть 

створюватися в результаті впливу масових повідомлень (електорат нової партії, споживачі 

нового товару, клієнти повий фірми). 

Р. Лассвелл називає такі функції масової комунікації: 

 інформаційну (огляд навколишнього світу), 

 регулюючу (вплив на суспільство і пізнання його через зворотний зв'язок); 

 культурологічну (збереження і передача культурної спадщини від покоління до 

покоління); 

 ряд дослідників додає розважальну функцію. 

Глобалізація масової комунікації, передбачена М. Мак-Люэном, наприкінці XX ст. 

виразилася в розвитку всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет. Наявність можливості 

майже миттєвого зв'язку з одночасним використанням візуального та аудіального каналу, 

текстового та невербального повідомлення якісно змінило спілкування. З'явилося поняття 

віртуальної комунікації. У прямому сенсі сама мережа не є засобом масової інформації, її 

можна використовувати і для міжособистісної і групової комунікації. У той же час ті 

можливості, які вона відкриває для масової комунікації, свідчать про початок нової епохи 

в розвитку комунікативних систем. 

Можна сказати, що комунікація в природі і суспільстві пройшла такі стадії: 

1) тактильно-кінетичної у вищих приматів; 

2) усно-вербальну у первісних народів; 

3) письмово-вербальну на зорі цивілізації; 

4) друкарсько-вербальну після винаходу книги і друкарського верстата; 

5) багатоканальну, що починається в сучасний момент. 

Масовість як визначальна характеристика масової комунікації фактично створює 

нові сутності в комунікаційному процесі. Учасниками процесу спілкування вважаються не 

окремі індивіди, а міфологізовані збірні суб'єкти: народ, партія, уряд, армія, олігархи і пр. 

Навіть окремі особистості постають як іміджеві міфологеми: президент, лідер партії, 

медіа-магнат і т. п. Сучасні дослідники приходять до висновку про те, що функція 

інформування масової комунікації поступається функції об'єднання, а слідом за нею - 

управління, підтримання соціального статусу, підпорядкування і влади. 

Поява і розвиток технічних засобів спілкування зумовило формування нового 

соціального простору - масового суспільства. Дане суспільство характеризується 

наявністю специфічних засобів зв'язку - засобів масової комунікації. 

Засоби масової комунікації (ЗМК) - це спеціальні канали і передавачі, завдяки яким 

відбувається поширення інформаційних повідомлень на великі території. Технічні засоби 

масової комунікації включають засоби масової інформації (ЗМІ: преса, радіо, телебачення, 

мережа Інтернет), засоби масового впливу (СМВ: театр, кіно, цирк, видовища, література) 

та власне технічні засоби (пошта, телефон, телефакс, модем). 

 

 

Лекція 2 

МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНА ВИМОГА ДО ОСОБИСТОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Мета: визначити поняття «медіакультура» та «медіа культура особистості», 

розкрити складові медіакультури; розвивати увагу, уяву, пам'ять; виховувати 

толерантність і взаємоповагу.  

План 

1. Медіакультура як складова інформаційної культури. 

2. Поняття про медіакультуру особистості. 



  

 

3. Складові медіакультури. 
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Визначення медіакультури особистості 
Розглянемо спершу, що ж таке медіакультура особистості, її можна визначити як комплекс 

настановлень (установок щодо характеру інформаційного продукту,  отримуваного від мас-

медіа, як систему інформаційних потреб,  орієнтацій, знань, умінь, навичок користування 

засобами мас-медіа та інших соціальних характеристик особистості, сформованих і розвинених 

у процесі соціалізації. Медіакультура особистості зароджувалася разом із виникненням перших 

ЗМК і розвивалася співмірно з еволюцією системи мас-медіа. З'являлися нові й нові засоби пе-

редання інформації, і відповідно зростали можливості людей володіти ними та пристосовуватися 

до їхньої специфіки. Головними механізмами розвитку медіакультури особистості були і є 

соціальні потреби в інформації та її споживання як реалізація цих потреб. Лише засвоєна 

інформація входить до загальнокультурних надбань особистості. Отже, розвиток медіакультури 

особистості здійснюється в нерозривному зв'язку із соціалізацією, зростанням духовності, 

загальної культури та освіченості.  

Типи споживачів медіапродукту 
Апріорі можна виділити як мінімум три типи. Перший з вищим рівнем медіакультури. Це 

комунікат-особистість, яком адресована інформація. Він шукає її цілеспрямовано, споживає 

селективно, тобто відбирає лише необхідну для задоволення своїх соціальних ролей, критично її 

оцінює, розуміє не лиш зміст, а й підтекст, здатен виявляти наміри виробників інформації. А щодо 

сприйнятого має власну світоглядну позицію. 
Людина з середнім рівнем медіакультури уявляється та ким собі завсідником 

інформаційного простору: його щоранку тягне до газетного кіоску, щовечора - до телевізора, а 

отримавши "кайф" від побаченого та прочитаного, з вигуками "Ви бачили?", "Ви чули?" він 

емоційно переповідає сприйняту інформацію. Але ж сприйняв він лише емоційну складова 

інформації. І засвоїв цю частку лише на базі зафіксованих раніше стереотипів. 
На нижчому щаблі бачиться не просто нерозбірливим споживач інформації, а особистість, 

піддатлива навіюванню, маніпулятивному впливові. Він у повноті сприймає і змістову, і емоційну 

складові медіапродукту без найменшої спроби критично оцінювати, аналізувати його. Він 

сприймає все на віру в абсолютному значенні цього слова. Аргументами представника цього типу 

є такі: "Я сам чув (бачив)!", "Це в газеті надруковано!", "Учора по телевізору показували" і тому 

подібні вироки в останній інстанції. Звісно, шкала типажів за способами сприйняття інформації, за 

самим ставленням до,мас-медіа, за рівнем критичності набагато ширша. 
Складові медіакультури: медіаобізнаність 
Складовими медіакультури особистості є медіаобізнаність, медіаграмотність та 

медіаосвіченість (див. рис. 2). Перше поняття можна означити як систему знань про засоби ма-

сової комунікації, їхню історію та особливості функціонування, потребу в них суспільства, про 

користь і шкоду, блага й прикрощі, які вони можуть дати людині. Медіаобізнаність як властивість 

медіакультурної особистості допомагає комунікатові вільно орієнтуватися в насиченому 

інформаційному середовищі, швидко віднаходити потрібні джерела інформації та сповна їх 

використовувати. 



  

 

Медіаграмотність 
Медіаграмотність - це комплекс навичок та вмінь не лише користуватися технікою мас-

медіа та спілкуватися за їх допомогою, а насамперед розрізняти першорядну й другорядну інфор-

мацію, абстрагуватися від надлишкової, сповна сприймати зміст, 'Прочитувати "підтекст і 

тлумачити їх. Медіаграмотна аудиторія розуміє, що: 
 медіа транслюють ідеї, інформацію, новини з погляду якихось людей;  

 для емоційного впливу на публіку використовуються спеціальні технології; відтак 

можна розпізнати ці технології та зрозуміти, якого ефекту домагалися творці 

медіатексту і якого досягай; 

 усі медіатексти вигідні одним людям і невигідні іншим (можна запитати, а іноді й 

відповісти на запитання про те, кому вигідно, а кому - ні, і чому). 

Медіаграмотна аудиторія шукає альтернативні джерела інформації та розваги. Вона 

використовує телебачення з користю і для власного задоволення та не слугує об'єктом маніпуляції 
з боку (або в інтересах) телебачення. Критично налаштовані, соціально активні комунікативні 

особистості, що вільно й осмислено спілкуються з мас-медіа, складають більш свідому частину 
суспільства.    

Медіаосвіченість 
Медіаосвічена людина має розвинену здатність до сприйняття, аналізу, оцінки і створення 

медіатекстів, до розуміння соціокультурного і політичного контексту функціонування медіа в 

сучасному світі, кодових і репрезентаційних систем передання інформації, використовуваних 

медіа. Життя такої людини в суспільстві й світі пов'язане з громадянською відповідальністю. 

Медіа-освіченість передбачає високий рівень розвитку медіакультури особистості — здатності 

бути носієм і передавачем медіакультурних смаків і стандартів, здатності вступати в медіадіалог 

між виробниками і споживачами медіа і, нарешті, здатності створювати нові елементи 

медіакультури сучасного суспільства. 
Медіакультура суспільства 
Відома дослідниця масових комунікацій Н. Б. Кирилова зазначає, що термін 

"медіакультура" має не тільки особистісне, але і ширше суспільне значення. Це "сукупність 

інформаційних комунікативних засобів, створених людством у процесі історичного розвитку; це 

також комплекс матеріальних та інтелектуальних цінностей у сфері медіа, система їх виробництва 

і функціонування, що історично склалася. Медіакультура - це також знакова система зі своєю 

"мовою", кодами передання реалій дійсності. Медіакультура охоплює культуру передання 

інформації, як загальносуспільну властивість, і культуру її сприйняття, тобто вона є одночасно 

пока- •* зником рівня розвитку особистості, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати 

медіатекст, займатися медіатворчістю і т. ін." Не тільки окрема особистість, а й уся аудиторія 

засобів масової інформації здійснює аналіз фактів, соціальних явищ і процесів, синтез отриманих 

знань про суспільство, виявляючи в такий спосіб цілісний процес взаємодії, що складає основу 

інформаційного простору як соціально-психологічного явища. 
 

ЛЕКЦІЯ 3 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД МЕДІАОСВІТИ 

 

Мета: проаналізувати світовий досвід впровадження медіаосвіти, розкрити основні 

сучасні тенденції впровадження медіаосвіти в Україні; розвивати увагу, уяву, пам'ять; 

виховувати толерантність і взаємоповагу.  
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1. Поняття медіаосвіти. 
Тим часом багато зарубіжних країн давно зрозуміли необхідність медіаосвіти і 

мають вагомі набутки в її теоретичному осмисленні, методологічному обгрунтуванні й 

практичному застосуванні. Ще у 1984 р ЮНЕСКО так визначило суть медіаосвіти: 

"Навчання теорії та практичних умінь для оволодіння сучасними засобами масової 

комунікації, що розглядається як частина специфічної й автономної галузі знань у пе-

дагогічній теорії та практиці. Його варто відрізняти від використання ЗМК як допоміжних 

засобів у викладанні інших галузей знань". Останнє прийнято позначати терміном 

"медіадидактика". 

Медіаосвіта, медіапросвіта і медіакультура 
"Російська педагогічна енциклопедія" визначає медіаосвіту як напрямок педагогіки, 

що вивчає закономірності масової комунікації (преси, ТБ, радіо, кіно, відео тощо). 

Основні завдання медіа-освіти: готувати нові покоління до життя в сучасних інформацій-

них умовах, до сприйняття різної інформації, навчати людину розуміти її, усвідомлювати 

наслідки її впливу на психіку, опановувати способи спілкування на основі невербальних 

форм комунікації за допомогою технічних засобів. Існує й більш широке розуміння 

медіаосвіти: не тільки як певного компонента шкільної чи вищої освіти, а й як 

довгострокової суспільно-просвітницької діяльності, поширювальної на дітей і дорослих. 

Тобто медіаосвіта розуміється і як медіапросвіта, яка передбачає безупинний розвиток 

особистості в суспільстві, виховання активних поінформованих громадян, наділених 

високою культурою спілкування із ЗМК, що і є одним з основних соцієтальних елементів 

інформаційного суспільства. 

У сучасних трактуваннях медіаосвіти наголос робиться на формуванні в аудиторії 

здатності до активного й осмисленого засвоєння медійного змісту, базованої на знаннях 

про сутність, специфіку і цілі масових комунікацій. Дедалі більша увага приділяється 

розвиткові самостійного критичного мислення стосовно ЗМІ, набуттю практичних 

навичок у виявленні неправдивих повідомлень і перекручувань в отримуваній інформації, 

виробленню стійкого імунітету проти маніпулятивного впливу мас-медіа, збагаченню 

соціального досвіду аудиторії у практиці спілкування з друкованою та електронною 

продукцією. Назагал медіаосвіта покликана виробляти медіакультуру раціонального 

освоєння медійного змісту, розвивати соціальну активність громадян. 

Організація медіаосвіти 

Місія медіаосвіти 
Медіаосвіта покликана привчати до нового типу роботи з інформацією, коли 

вчитель, учень і ЗМК вступають у тристороннє спілкування. При цьому постійно 

враховується фактор чужої думки, у явній чи прихованій формі присутньої у 

повідомленнях ЗМК; розпізнавання її сприяє формуванню ціннісних орієнтацій 

особистості. Ідеальним підсумком стає реалізація творчого потенціалу особистості у будь-



  

 

якій формі:  від усних виступів до самостійної роботи над  базами даних, сайтами, 

відеофільмами й іншими варіантами групових чи індивідуальних творчих проектів. У 

дітей формуються інформаційні уміння (збирати, сприймати, розуміти, обробляти, 

перетворювати і ефективно використовувати інформацію). Одночасно з механізмами 

збагнення змісту й переробки інформації розвиваються і певні інформаційно-

комунікативні вміння - відтинати зайве, здійснювати селекцію масивів інформації та ін. 

Таким чином, основна проблема полягає в тому, щоб зробити механізми 

сприйняття, інтерпретації, засвоєння інформації підконтрольними учневі, аби він міг 

використовувати ці механізми свідомо. Тобто йдеться не про підготовку майбутнього 

журналіста, не про дофахову медіапедагогіку, хоча, звичайно, ці аспекти можуть бути 

присутні. Ми маємо на увазі насамперед ту складову частку загальної культури дитини та 

її соціалізації, яка дасть їй можливість у зрілому віці ефективно функціонувати в 

розмаїтому інформаційному середовищі незалежно від суті й змісту своєї соціальної ролі. 

Визнаючи важливу роль мас-медіа у процесі соціалізації підростаючого покоління, 

маємо системно й грамотно вибудовувати відносини юних споживачів інформації з 

величезними ресурсами преси, кіно, телебачення, мережі Інтернет. Споживання 

інформації треба вчити так само терпляче й продумано, як музики чи живопису. На часі 

створення комплексної державної Програми медіаосвіти, що має охоплювати різні 

категорії дітей, підлітків, студентської молоді та враховувати різні умови їх навчання й 

виховання. У ряді європейських країн при міністерствах національної освіти діють центри 

роботи зі ЗМІ, тобто ця проблема зведена в ранг державної освітньої політики. 

Форми медіаосвіти 
Досвід зарубіжних медіапедагогів виявляє потенційні можливості медіаосвіти, які 

повною мірою можуть бути розкриті в різних її формах. Це інтеграція в навчальні 

предмети, автономні уроки, лекції, семінари, спецкурси, факультативи, гуртки, 

медіастудії, клуби тощо. 

Особливо важливою для системи медіаосвіти є форма інтеграції. Сучасний школяр 

зустрічається з мультимедіа практично щодня, граючи в комп'ютерні ігри різних напрямів 

і рівнів складності, працюючи з розвивальними програмами, різноманітними 

електронними ресурсами. За необхідною інформацією учні та студенти звертаються до 

"Всесвітнього павутиння" чи не частіше, ніж до звичайних книг і навчальних посібників. 

Мультимедійні засоби в молодіжному і шкільному середовищі переважно виступають як 

джерело інформації (читання наукової та художньої літератури, вивчення інтерактивних 

каталогів і т. ін.); засіб спілкування (знайомство, листування за допомогою електронної 

пошти і т. д.); форма відпочинку і розваги (комп'ютерні ігри,   прослуховування  компакт-

дисків,  перегляд  кінофільмів тощо); технічний засіб навчання (вивчення таблиць, 

довідників, географічних карт і т. д.). Доступність практично будь-якої ін- 

формації, великі релаксаційні можливості, наближеність віртуальної реальності за 

емоційністю та естетичними канонами до об'єктивної ("ефект присутності" користувача) - 

все це сприяє популярності мультимедіа, що постійно зростає. Якісний комп'ютерний 

дизайн, музичне оформлення, барвисті кліпи можуть значно розширити виховні 

можливості мультимедіа, сприяти реалізації творчих ідей, формуванню пізнавальних 

інтересів учнів. 

Шкільні медіатеки 
Безумовно, для вирішення сучасних завдань освіти необхідні методичне і 

програмне забезпечення школи, підготовка вчителів до активної медіаосвітньої діяльності 

на матеріалі мультимедіа. Наприклад, Інститутом загальної середньої освіти Російської 

академії освіти розроблена модель "оптимального інформаційно-педагогічного 

середовища" у школі. Реалізація даної моделі почалася з відкриття шкільних медіатек у 

Москві, Петербурзі та інших великих містах ще на початку 1990-х років. Силами науково-

дослідницької групи "Шкільні медіатеки" було створено методичні рекомендації для 

міських і сільських медіатек, організовано "Відеотовариство", що займається організацією 



  

 

міжнародного обміну шкільними освітніми відеоматеріала-ми; створені веб-сайти для 

школярів, учителів, працівників бібліотек і т. д. 

Основною метою медіатек проголошена самоосвіта і творча самореалізація 

школярів. Абоненти мають можливість створювати радіо- і телепрограми, відеосюжети, 

брати участь у телекомунікаційних проектах тощо. Крім того, школярі та вчителі можуть 

мати доступ до будь-яких інформаційних носіїв (бібліотек, відео- і фонотек, шкільних 

комп'ютерних і телекомунікаційних центрів і т. д.). 

Дистанційне навчання 
Розвиток комп'ютерних технологій і розповсюдження Ін-тернету надають 

можливості для організації єдиної освітньої мережі дистанційного навчання (ДН), 

заснованого на поєднанні комп'ютерної мережі й інтерактивного телебачення. У даний час 

існує кілька моделей ДН, що спираються на використання засобів масової комунікації 

(телебачення, мультимедійні програми, відео та ін.). У 1996 р. лабораторією 

дистанційного навчання Інституту загальної середньої освіти РАО був підготовлений курс 

для вчителів "Комп'ютерні телекомунікації в системі шкільної освіти", успішно вживаний 

для підвищення кваліфікації вчителів міських і сільських шкіл. Курс знайомить педагогів 

з основними напрямами і завданнями освіти, властивостями, функціями та досвідом 

використання сучасних телекомунікацій, дає поняття про нові педагогічні технології, 

пропонує рекомендації з організації телекомунікаційних центрів у навчальних закладах, 

висвітлює перспективи дистанційного навчання. 

3.Основні теорії та концепції медіаосвіти в різних країнах 

Існують різні точки зору щодо соціалізаційної ролі мас-медіа. Одні бачать у них 

джерело знань, інші - перешкоду в освіті й вихованні; медіа розглядають і як засіб 

усебічного розвитку особистості, і як фактор руйнівний. В попередніх розділах ми 

приділили достатню увагу розглядові цих питань, створивши підґрунтя для свідомого 

вибору найкращої для наших умов системи медіаосвітньої підготовки. Наразі пропонуємо 

огляд світового досвіду - тих різноманітних концепцій медіаосвіти, які вже було 

впроваджено, а отже, є можливість оцінити їхній ефект і результативність. Наш аналіз 

охоплюватиме всі концепції, в яких мова йде про формування медіакультури, того чи 

іншого її аспекту, включаючи медіа-обізнаність, медіаграмотність та медіаосвіченість 

загалом. 

концепція медіаграмотності (або візуальної грамотності), яка допомагає учневі 

освоїти нові комунікативні технології: мову масової комунікації, семантику, методику 

створення змісту; 

оцінкові концепції спрямовані на формування критичного мислення, що покликане 

відігравати роль "інформаційного захисту" від всеїдного, нерозбірливого споживання 

інформації; 

комунікативні концепції передбачають не тільки вивчення самої галузі масової 

комунікації, а й освоєння різноманітних процесів соціальної взаємодії в інформаційному 

середовищі. Тут акценти зміщені на вивчення механізмів власне комунікації, читання 

"прихованих" змістів. Головне полягає не в тім, щоб дати учням комплекс знань про 

масову комунікацію, а в тім, щоб розвивати саму здатність до спілкування з їх допомогою. 

Ці концепції є теоретичною базою формування медіакультури особистості загалом. 

Що ж до теорії та практики медіаосвіти як складової освітнього процесу в середній школі, 

то її аналіз наводить на думку, що у світі поки що немає єдиної теоретичної концепції 

медіаосвіти. Разом із тим можна виділити принаймні вісім основних підходів у даній 

галузі: ін'єкційна теорія медіаосвіти; теорія медіаосвіти як джерела задоволення потреб 

аудиторії; практична теорія медіаосвіти; теорія медіаосвіти як засобу формування 

критичного мислення, марксистська, семіотична, культурологічна та естетична теорії 

медіаосвіти. Схарактеризуємо коротко кожну з них. 

Ін’єкційна теорія медіаосвіти 
Дану теорію називають також протекціоністською (запобіжною від шкідливих 



  

 

впливів медіа), концепцією цивільного захисту (тобто знов-таки захисту від медіа) чи 

теорією культурних цінностей (мається на увазі, що негативному впливові медіа 

протиставляються вічні цінності класичної спадщини, приміром, мистецтво Античності чи 

Ренесансу). Ін'єкційна теорія передбачає, що медіа здійснюють дуже сильний та в 

основному небажаний вплив на аудиторію. Своєю чергою аудиторія являє собою масу 

пасивних споживачів, котрі, як правило, не можуть зрозуміти суті медіатексту. 

Головна мета медіаосвіти в рамках цієї теорії полягає в тім, щоби пом'якшити 

негативний ефект надмірного захоплення медіа (в основному дитячою і молодіжною 

аудиторією). Педагоги прагнуть допомогти учням відчути різницю між реальністю і 

медіатекстом шляхом розкриття негативного впливу медіа (приміром телебачення) на 

конкретних і доступних прикладах. 

Однак для художнього аналізу будь-якого, нехай найпримітивнішого твору, мабуть 

недостатньо "захисту" від маніпулятивного впливу. Тут важливо використовувати якомога 

більше видів діяльності та мотивів (рекреаційних, компенсаторних, терапевтичних, 

естетичних тощо), пов'язаних зі структурою людської індивідуальності. 

У 1990-х роках "захисний" рух дістав суттєву підтримку створеної при ЮНЕСКО 

Міжнародної палати "Діти і насильство на екрані". Ця організація, що співробітничає з 

багатьма медіапедагогами світу, організує міжнародні науково-педагогічні конференції, 

випускає спеціальні журнали та книги, а в Інтернеті має сайти, присвячені відповідним 

проблемам. Утім, більшість учасників цього руху добре розуміють, що, крім боротьби 

проти екранного насильства, варто активно розвивати медіаосвіту школярів і молоді, 

спрямовану на формування критичного, самостійного, творчого мислення. 

Противники ін'єкційної теорії медіаосвіти справедливо вважають, що, по-перше, 

медіа - невід'ємна частина нашого життя, а зосередження уваги лише на ймовірній шкоді 

вікти-мізує людину (насаджує їй відчуття жертви). А по-друге, хоча сучасні діти зазнають 

суттєвого впливу медіа, цей вплив усе-такий менший, ніж той, якого зазнавали їхні батьки 

у пору своєї юності. Будучи першими "телевізійними поколіннями", нинішні 40-50-літні 

виявляли значно більший інтерес до технічних медіановинок, ніж їхні перенасичені 

інформацією діти. Втім, ін'єкційна теорія медіаосвіти й дотепер має своїх прихильників. 

Теорія медіаосвіти як джерела задоволення потреб аудиторії 
Теоретичною основою тут слугує ідея "споживання і задоволення" у сфері медіа. 

Мається на увазі, що вплив медіа на аудиторію обмежений, і учні можуть самі правильно 

вибрати й оцінити медіатекст відповідно до своїх потреб. Отже, пріоритетна мета 

медіаосвіти вбачається в тім, щоб допомогти учням видобути з медіа максимум користі 

щодо задоволення своїх потреб. 

Як бачимо, дана концепція цілком протилежна ін'єкційній. Якщо перша 

сконцентрована на негативному впливі медіа, то друга - на його позитивному, корисному 

ефекті. Водночас теорія задоволення потреб досить близька до теорії медіаосвіти як 

засобу формування критичного мислення (про неї далі), оскільки в обох випадках ідеться 

про розвиток уміння правильно вибрати і критично оцінити медіатекст. Однак є й істотні 

відмінності: у першому випадку медіапедагоги спираються на позитивні сторони 

інформації, а в другому - на негативні, тобто намагаються захистити аудиторію від 

маніпулятивного впливу медіа. 

Практична теорія медіаосвіти 
Цей підхід відомий під назвою "медіаосвіта як таблиця множення ". Мається на 

увазі, що учні повинні вміти працювати з медіаапаратурою так само добре, як знати дану 

таблицю. "Практичні" медіапедагоги також вважають, що вплив медіа на аудиторію 

обмежений, тому головне - це навчити школярів (чи вчителів) використовувати 

медіаапаратуру. Звідси - підвищення уваги до вивчення технічного приладдя, до 

формування практичних умінь користуватися апаратурою, в тому числі для створення 

власних медіатекстів. А це означає: мінімум міркувань і аналізу, максимум виконавської 

практики. 



  

 

Сьогодні даний напрямок медіаосвіти має чимало прихильників серед зарубіжних 

педагогів, що вважають аналіз медіатекстів гаянням часу і віддають перевагу практичним 

вправам у гуртках юних кіномеханіків, операторів, фотографів тощо. Позитивом цього 

підходу є орієнтування на власну продуктивну діяльність, недоліком - звужене розуміння 

практики лише як роботи з технікою, без урахування елементів соціальної практики, 

соціального впливу, що можуть бути досягнуті з допомогою медіапродукції. 

Теорія медіаосвіти як засобу формування критичного мислення 
Основою цієї теорії можна вважати підхід, згідно з яким мас-медіа уявляються 

"четвертою владою", що поширює моделі поведінки та соціальні цінності серед 

різнорідної маси індивідів. Звідси випливає провідна мета медіаосвіти: захистити учнів від 

маніпулятивного впливу медіа, від "промивання мізків". У процесі занять з учнями тут 

вивчається вплив медіа на індивідів і суспільство за допомогою так званих кодів 

(умовностей-символів, наприклад у телерекламі), розвивається критичне мислення учнів 

(в основному рівня коледжу і вище) стосовно медіатекстів. 

Вважається, що школярам і студентам треба дати орієнтир в умовах надлишку 

різноманітної інформації, навчити їх грамотно сприймати її, розуміти, аналізувати, мати 

уявлення про механізми та наслідки впливу на глядачів, читачів і слухачів.  Однобічна чи 

перекручена інформація, безсумнівно, має потребу в осмисленні. От чому вважається 

корисним, щоб учні могли визначити: розходження між поданими і загальновідомими 

фактами; надійність джерела інформації; припустимі та неприпустимі твердження; 

розходження між головною і другорядною інформацією; упередженість судження; неясні 

чи двозначні аргументи; логічна несумісність у ланцюгу міркування; силу аргументу і т. д. 

Безперечно, для аналізу інформаційних телепрограм такі уміння можуть принести 

гарні педагогічні результати, виробляючи своєрідний імунітет до бездоказовості, перекру-

чень, замовчування чи неправди, які линуть із телеекрана. Не можна не визнати, що 

людина - незалежно від політичного ладу тієї чи іншої держави, - не підготовлена до 

сприйняття інформації в різних її видах, не може повноцінно її розуміти й аналізувати, 

протистояти маніпулятивним впливам медіа (якщо така маніпуляція має місце), не здатна 

до самостійного вираження своїх думок і почуттів. 

Так, британський дослідник і медіапедагог Л. Мастерман вважає, що оскільки 

продукція ЗМІ є результатом свідомої діяльності, то досить логічно визначаються що-

найменше чотири напрями її подальшого аналізу: 1) на кому лежить відповідальність за її 

створення, хто володіє ЗМІ та контролює їх?; 2) як досягається необхідний ефект?; 3) які 

ціннісні орієнтації створюваного в такий спосіб світу?; 4) як його сприймає аудиторія? 

Тобто дослідник прагне зорієнтувати аудиторію на розвиток критичного мислення, аналіз 

механізмів впливу і цінностей тієї чи іншої інформації. 

На жаль, деякі педагоги надто спрощено розуміють ме-діаосвіту лише як розвиток 

критичного мислення, звужуючи спектр її вивчення до роботи з рекламою чи 

інформаційними телепрограмами (де, природно, легше всього виявити спроби 

маніпуляції) і цілком залишаючи осторонь художню сферу медіа. 

Марксистська теорія медіаосвіти 
Теоретичною базою тут виступає ідея про те, що мас-медіа здатні дуже сильно 

маніпулювати громадською думкою та масовими настроями в інтересах того чи іншого 

соціального класу. При цьому дитяча аудиторія стає найлегшою мішенню для впливу. 

Звідси випливає пріоритетна мета медіаосвіти: викликати в аудиторії бажання змінити 

систему масової комунікації (якщо країною керують сили, далекі від марксистських 

теорій) чи, навпаки, прищепити думку, що сформована система медіа є найкращою (якщо 

влада належить лідерам марксистського кшталту), у цьому випадку посилено кри-

тикується медіакультура інших країн. Таким чином, марксистська теорія медіаосвіти є 

найбільш яскравим прикладом політичної акцентуації цієї освітньої галузі. 

Педагогічна стратегія даної теорії зводиться до вивчення політичних, соціальних та 

економічних аспектів медіа, до аналізу численних протиріч, що їх містять ці аспекти з 



  

 

погляду певного соціального класу, а також до системи політінформацій, які переносять 

медіавплив у контекст повсякденного спілкування. 

Семіотична теорія 

Згідно із цією теорією мас-медіа часто прагнуть завуалювати багатошаровий 

знаковий характер своїх текстів, і и загрожує їх правильному сприйманню. Аудиторія, 

передусі дитяча (рівень середньої школи і нижче), надто пасивна сто совно "читання" 

медіатекстів, тому ціль медіаосвіти полягає тому, щоб допомогти учням правильно їх 

читати. Основни» змістом медіаосвіти стають коди і "граматика" медіатексту тобто мова 

медіа, а педагогічною стратегією - навчання правил декодування медіатексту, опису його 

змісту, асоціацій, особливостей мови і т. д. 

Семіотична теорія медіаосвіти є повною протилежністю марксистської, оскільки 

вона акцентує на проблемі мови медіа, а не на політичному чи соціальному змісті 

медіатексту. Водночас своїми підходами до аналізу текстів семіотична теорія дещо 

нагадує теорію формування критичного мислення аудиторії (щоправда, без педалювання 

на маніпулятивній ролі мас-медіа в суспільстві). 

Культурологічна теорія 

Дана теорія стверджує, що мас-медіа скоріше пропонують, аніж нав'язують свою 

інтерпретацію дійсності. Аудиторія ж, зі свого боку, завжди перебуває у процесі діалогу з 

ме-діатекстами та їх оцінювання. Вона не просто "зчитує" інформацію, а вкладає різні 

змісти у сприймані медіатексти, самостійно їх аналізує. А звідси головна мета медіаосвіти: 

допомогти учням зрозуміти, як медіа можуть збагатити сприйняття, знання тощо. Змістом 

медіаосвіти тут виступає розкриття ролей, що їх грають у суспільстві стереотипи, 

поширювані за допомогою медіа. Медіапедагоги намагаються навчити учнів 

інтерпретації, оцінюванню та критичному аналізу медіатекстів. 

Естетична теорія 

Ця теорія багато в чому збігається з культурологічною теорією. Однак тут головна 

мета медіаосвіти вбачається в тім, щоб допомогти учням зрозуміти основні закони і мову 

художнього спектра інформації, розвивати естетичне (художнє) сприйняття і смак, 

здібності до кваліфікованого аналізу художніх медіатекс-іїв. Ось чому основний зміст 

медіаосвіти спирається на вивчення мови медіакультури, авторського світу творця 

художнього тексту, історії медіакультури (кіномистецтва, художнього телебачення тощо). 

Педагоги прагнуть навчити школярів чи студентів критичному аналізові художніх 

медіатворів, їх інтерпретації та кваліфікованому оцінюванню. 

У цілому аналіз праць зарубіжних учених приводить до двох висновків:  

1) у концепціях медіаосвіти переважають виховні, навчальні та креативні підходи 

до використання можливостей мас-медіа;  

2) кожний із теоретичних підходів має раціональне зерно, свої плюси, які можна 

використати в конкретних умовах конкретної школи. 

Становище медіаосвіти в Україні 

Ми ж маємо зовсім іншу ситуацію. Процес поступового оснащення вишів і шкіл 

комп'ютерами, що почався від кінця 1980-х років, а потім і підключення їх до Інтернету 

(від середини 1990-х) практично не підкріплювався осмисленням усього того, що 

пов'язане з інформаційними технологіями. Створення комп'ютерних класів стало піком 

наших освітянських досягнень. Наука ж зосередилася на аналізі предмета інформатики, 

що впроваджувався в навчальний процес, але найчастіше без урахування важливості 

нерозривного зв'язку інформаційних технологій і виховання, необхідності побудови нових 

міжособистісних стосунків у змінених умовах. Ми поки що не пішли далі ремствувань 

щодо згубного впливу мас-медіа на дитячу й підліткову психіку та окремих досліджень на 

цю тему. 

Успіхи медіаосвіти в Росії 

Медіаосвіта як важливий напрямок освітянської галузі багатьох зарубіжних країн 

виникла кілька десятиліть тому й не лише дістала теоретичне осмислення та 



  

 

методологічне обґрунтування, а й набула широкого застосування. Найпомітніших успіхів 

v 

її розвитку досягай педагоги Канади, Великої Британії, Австралії та Швеції. Наші 

сусіди, освітяни Російської Федерації, за оцінками міжнародних експертів, посідають у 

цій справі п'яте місце. Тут не лише здійснено сотні наукових розвідок у вигляді 

монографій, дисертацій та інших доробків. Міністерство освіти Росії у 2002 р. офіційно 

зареєструвало вишівську спеціалізацію "Медіаосвіта" (03.13.30). Того ж року в 

Таганрозькому педінституті розпочалася підготовка медіапедагогів для роботи в школах. 

Серед основних напрямів розвитку медіаосвіти в Росії можна виділити: 

 загальну орієнтацію на розвиток особистості (включаючи формування 

естетичної свідомості, художнього сприйняття, смаку і т. д.; розвиток 

критичного мислення, творчих потенцій індивідуальності в руслі ідей 

гуманізму); 

 врахування психологічних особливостей, спектра реальних інтересів і 

переваг дитячої та молодіжної аудиторії; □    розробку критеріїв розвитку 

медіасприймання і здатності до 

 критичного, художнього аналізу медіатекстів; П    удосконалювання 

моделей, програм, методик, форм проведення занять зі школярами і 

студентами на матеріалі медіа (у тому числі з використанням закордонного 

досвіду);  

 модернізацію матеріально-технічної бази навчання;  

 введення у вишівські (і шкільні) програми курсів, що передбачають 

вивчення медіакультури. 

Спільне у методиках медіаосвіти 
У структурі різних зарубіжних моделей і методик медіаосвіти можна знайти 

чимало спільного. Але перш ніж зорієнтувати будь-яку медіаосвітню модель на конкретні 

вікові, психологічні й інші особливості аудиторії, необхідно розібратися в питаннях, 

пов'язаних із проблемою медіасприймання молодіжної аудиторії. 

У зв'язку з цим виникає потреба аналізу і розробки критеріїв визначення типу 

настановлень на медіасприймання, рівнів художнього розвитку (культури) і 

медіасприймання. При цьому під медіа-сприйманням будемо розуміти сприймання 

медіареальності (медіа-віртуальності), почуттів і думок авторів медіатекстів, виражених в 

аудіовізуальному, просторово-часовому образі. 

Настановлення на сприймання 
Багато визначних дослідників (Ю. М. Лотман, Д. Н. Узнадзе та ін.) неодноразово 

звертали увагу на виразний зв'язок між настановленнями на сприймання і самим процесом 

сприймання, на їхній вплив на посилення, переформатування чи руйнацію моделей дій-

сності в людській свідомості. Такого роду настановлення можна умовно розділити на 

кілька рівнів: 

елементарно фіксовані (на основі життєвих потреб і в найпростіших ситуаціях); 

комунікативні (на основі потреби у спілкуванні); 

базові соціальні (на основі спрямованості інтересів особистості щодо конкретної 

сфери соціальної активності); 

вищі (на основі системи ціннісних орієнтацій особистості). 

Безумовно, загальні положення щодо настановлень повністю стосуються й проблем 

сприйняття витворів мас-медіа, а тому вони беруться до увалі в обгрунтуванні методичних 

основ медіаосвіти. 

Головні етапи реалізаціїмедіаосвітніх підходів 
В узагальненому вигляді головні етапи реалізації більшості медіаосвітніх підходів є 

такими: 

 набуття знань про історію, структуру, мову і теорії медіа (освітня складова); 

 розвиток сприймання медіатекстів, "читання" їхньої мови, активізація уяви, 



  

 

зорової пам'яті, розвиток різних видів мислення (у тому числі критичного, 

логічного, творчого, образного, інтуїтивного), формування умінь розуміти 

ідеї (моральні, філософські проблеми тощо), образи і т. д.;  

 розвиток креативних практичних умінь на матеріалі медіа. 

Безперечно, кожний з етапів можна втілювати в життя відокремлено від інших, 

однак тоді медіаосвіта швидше за все буде однобічною. Так, на перший план може вийти 

інформація, в іншому випадку - лише критичне мислення, а в третьому - одні практичні 

уміння. 

Способи навчальної діяльності медіапедагогів 
Медіапедагоги різних країн активно використовують різні способи навчальної 

діяльності:  

дескриптивний (переказ медіа-тексту, перелік персоналій та подій);  

особистісний (опис відносин, емоцій, спогадів, що викликає медіатекст); 

аналітичний (аналіз структури медіатексту, мовних особливостей, точок зору); 

класифікаційний (визначення місця твору в історичному контексті);  

пояснювальний (формування суджень про медіавит-вір у цілому чи про його 

частину);  

оцінковий (висновок про його переваги на основі особистісних, моральних чи 

формальних критеріїв). 

У підсумку учні мають не тільки отримати творче задоволення від спілкування з 

медіакультурою, а й інтерпретувати медіатекст (аналізувати мету автора, усно і письмово 

обговорювати характери персонажів і розвиток сюжету), пов'язувати його зі своїм 

досвідом і досвідом інших (ставити себе на місце персонажа, оцінювати факти й думки, 

виявляти причини й наслідки, мотиви, результати вчинків, реальність дії і т. д.), реагувати 

на твір (написати рецензію, мінісценарій тощо), розуміти його місце у культурній 

спадщині (бачити історичну, національну, всесвітню ретро- і перспективу), здобувати 

знання (знайомитися з основними видами і жанрами медіакультури, визначати розвиток 

якоїсь теми в різних жанрах, у різні історичні епохи, вивчати основні стилі та прийоми 

видатних майстрів), володіти критеріями і методами оцінки медіатвору і т. д. Формування 

таких умінь, безперечно, сприяє розумінню аудиторією місця медіакультури в суспільстві, 

її зв'язку із соціальними, політичними, економічними, релігійними, інтелектуальними 

тощо аспектами життя людей; розвиває естетичну свідомість, творчу індивідуальність 

учня та студента. 

6. УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ МЕДІАОСВІТИ 

Формування медіакультури особистості тісно пов'язане із проблемою широкого 

запровадження медіаосвітньої практики у загальноосвітній школі. Актуальність курсу 

медіаосвіти обумовлена об'єктивним існуванням соціального медіакультурного феномена 

— медіареальності (медіавіртуальності), яка характеризується небувалим розвитком 

ЗМК та складає вагому частину сучасного інформаційного простору. Разом із тим 

медіакультура неоднозначно впливає на формування свідомості, що й висуває потребу у 

спеціальній підготовці молодих поколінь до самоздій-снення в сучасному просторі 

медіаінформації та у майбутньому глобальному інформаційному суспільстві. 

Лабораторія психології масових комунікацій та медіаосвіти Інституту соціальної та 

політичної психології АПН України, спираючись на досвід таких країн, як Велика 

Британія, Франція, Канада та інші, висуває ідею саме шкільної медіаосвіти, яка має 

впроваджуватися у форматі спецкурсу/факультативу для учнів старшої школи. Шкільна 

медіаосвіта спрямована на виховання свідомого, компетентного споживача медіа та має 

стимулювати розвиток спеціальних знань, умінь, навичок у сфері медіа. Основне завдання 

медіаосвіти полягає у системному та компетентному вихованні підростаючого покоління, 

яке повинно навчитися не лише адекватно користуватися різноманітними медійними 

засобами, а й розумітися на закономірностях їх функціонування, знатися на особливостях 

технологій впливу ЗМК, але головне - критично мислити, розвивати особистісне, оцінко-



  

 

ве ставлення до продукції мас-медіа в цілому та спиратися на етично-естетичні орієнтири 

у процесі сприймання візуальної компоненти медіапродукції. 

Об "єкт, предмет і мета медіаосвітнього курсу 
Об'єктом вивчення спеціалізованого курсу виступає сучасна медіакультура як 

суспільний феномен, як щабель еволюційного розвитку цивілізації людства. 

Предметом вивчення спеціалізованого курсу є медіакультура особистості як 

результат набуття знань, умінь, досвіду у сфері медіареальності. 

Мета спеціалізованого курсу: формування медіакультури особистості засобами 

медіаосвіти. 

Завдання курсу.' 
ознайомити учнів з основними етапами історії розвитку феномена медіакультури, 

із закономірностями функціонування ЗМК та їхніми технологіями впливу; 

дослідити з учнями різні види медіатекстів і використані в них медіатехнології та 

стимулювати в учнів розвиток критичного мислення та свідомого ставлення до 

медіапродукції загалом; 

навчити школярів практичних умінь: пошуку необхідної медіаінформації, 

відсторонення від непотрібної, створення власних медіатекстів. 

Методологічні засади курсу 
Методологічними засадами медіаосвітнього курсу виступає інтеграція перевіреного 

практикою досвіду, який складають: фрагменти філософської концепції М. Маклюена 

щодо провідної ролі медіатехнологій у розвиткові людства; медіапсихологічні   теорії   

ЗМК: комунікації, семіотична, культурологічна, захисна, естетична та ін.; медіаосвітня 

концепція критичного мислення щодо ЗМК, розроблена Л. Мастерманом, а також 

медіаосвітні моделі К. Безелгет, Дж. Баукера, Д. Харта, медіаосвітня концепція 

французьких педагогів; 

медіаосвітні традиції російських авторів у галузі кіномистецтва (Ю. М. Усов, О. В. 

Федоров, О. В. Шариков та ін.), медіакультури (Н. Б. Кирилова); 

медіаосвітні проекти в Україні, зокрема практичний досвід школи № 77 м. Львова. 

Аналіз та узагальнення напрацювань у царині медіаосвіти дає підставу інтегрувати 

найкорисніші їхні фрагменти у вітчизняну концепцію шкільної медіаосвіти. 

Засадничі принципи шкільної медіаосвіти 
Вітчизняна концепція шкільної медіаосвіти ґрунтується на таких принципах: 

 медіаосвіта є обов'язковою у світі інформаційного суспільства в умовах 

повсюдного поширення медіакультури як суспільного феномена 

виробництва та споживання медіапродукції; 

 уся медіапродукція не є точним відбитком/відображенням реальності, а є 

лише репрезентацією реальності: усі медіа презентують ті чи інші 

ідеологічні цінності, за якими стоять певні групи людей, впливові 

авторитети, бізнесові корпорації, політичні сили; 

 медіаосвіта пов'язана з динамічними змінами у медіа-просторі, відтак 

медіаосвітній процес для кожної особистості здійснюється протягом всього 

життя; 

 медіаосвіта має формувати не лише критичне мислення, а й критичне 

ставлення, критичні позиції особистості, орієнтувати молодь до критичного 

сприймання медіапродукції, відучувати від пасивного й бездумного її 

споживання; 

 медіаосвіта є дослідницьким процесом, практичні заняття мають переважати 

над теоретичними; 

 медіаосвіта є новою формою інтерактивної взаємодії між учнями та 

вчителем, яка передбачає діалог, взаємне навчання; 

 медіаосвіта спрямована насамперед на групову форму навчання; 

 динамічні зміни в галузі ЗМК обумовлюють забезпечення педагогічного 



  

 

процесу виключно активними, творчими, демократичними кадрами; 

 медіаосвіта як особлива галузь знань формує не лише свідомого й 

компетентного медіаспоживача, а людину з незалежним від стереотипів 

мисленням, стимулює розвиток її творчого потенціалу у процесі як 

сприймання медіатекстів, так і створення власних. 

Система основних понять медіаосвіти 
Основними поняттями медіаосвітнього курсу є: медіакультура, відеокультура; 

види ЗМК; медіатехнології; медіа-текст; медіамова; медіавиробник; 

медіарепрезентація; медіа-споживач; медіатворчість. Вони перегукуються з такими тра-

диційними поняттями, як "категорія", "агенція", "мова", "репрезентація", "аудиторія", 

розробленими британськими колегами К. Безелгет, Дж. Баукменом, Д. Хартом, які також 

застосовуються в інших медіаосвітніх системах. 

Усі виокремлені ключові поняття є цілими галузями дослідження медіа з метою 

формування медіакомпетентної особистості. Кожне поняття можна розглядати як окремо, 

так і у поєднанні з іншими. Наприклад, досліджуючи медіатекст, можна охопити й певні 

аспекти медіамови, медіатехнологій, або досліджуючи медіаспоживача, висвітлити тему 

сприймання медіатекс-тів, впливу їхніх технологій, чи розглянути ресурсові його можли-

вості у контексті медіатворчості тощо. Або, вивчаючи поняття '"види ЗМК", доцільно 

узгодити його з медіавиробником, наприклад, у моменті закономірностей 

функціонування, й таке інше. 

Функції медіаосвіти 

Методика вивчення ключових понять здійснюється завдяки реалізації таких 

медіаосвітніх функцій: 

адаптивної вивчення ЗМК та закономірностей їх функціонування, що призвичаює 

людину до медіасвіту;  

інформативної: надання  учням теоретичних  знань  про ЗМК, які передбачають 

загальну обізнаність щодо медіакультури як виробництва та споживання інформації, 

формування в них медіакомпетентності та ін.; 

розвивальної: стимулювання адекватного сприймання, критичного мислення, 

оцінювання медіатекстів за змістом і формою; активізація самостійності власних суджень 

(конструктивне переосмислення медіатекстів); І практичної: вироблення практичних 

навичок, спрямованих на пошук, засвоєння, зберігання потрібної медіаінформації та 

дистанціювання від непотрібної; 

творчої: стимулювання творчих умінь у створенні власних медіатекстів; розвиток 

творчого сприймання як уміння творчо інтерпретувати, переосмислювати зміст і форму 

медіатекстів. 

Відповідно структура шкільної медіаосвітньої програми має тематичні блоки, які 

відтворюють етапи формування медіакультури особистості: пізнавальний 

(гносеологічний), дослідницький (перцептивно-аксіологічний), практичний (праксеологіч-

ний), творчий (креативний). 

Тематичні блоки/ пізнавальний /гносеологічний^ 

Названий блок блок ґрунтується на основі надання учням системи знань, 

спрямованих на ознайомлення з явищем медіа культури вважають, що, по-перше, медіа - 

невід'ємна частина нашого життя, а зосередження уваги лише на ймовірній шкоді вікти-

мізує людину (насаджує їй відчуття жертви). А по-друге, хоча сучасні діти зазнають 

суттєвого впливу медіа, цей вплив усе-такий менший, ніж той, якого зазнавали їхні батьки 

у пору своєї юності. Будучи першими "телевізійними поколіннями", нинішні 40-50-літні 

виявляли значно більший інтерес до технічних медіановинок, ніж їхні перенасичені 

інформацією діти. Втім, ін'єкційна теорія медіаосвіти й дотепер має своїх прихильників. 

 

Лекція 4 

Різновиди та історичний розвиток медіа 



  

 

 

Мета: проаналізувати різновиди медія, розглянути їхній історичний розвиток, 

окреслити основні риси різних видів медіа; розвинути пам'ять, уяву, критичне мислення; 

виховувати толерантність, взаємоповагу. 

 

План 

1. Класифікація сучасних ЗМІ 

1.1 Газета 

1.2 Журнал 

1.3 Альманах 

2.1 Радіо 

2.2 Телебачення 

2.3 Інтернет 

3. Інформаційне агентство 
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/ режим доступу: http://www.cjes.ru/lib/ 

5. Печко В. Інтернет як ЗМІ / режим доступу: http://www.raps.ru 

 

Засоби масової інформації (скорочено "ЗМІ", також - мас-медіа) - організаційно-

технічні комплекси, які забезпечують швидку передачу і масове тиражування словесної, 

образної та музичної інформації і мають при цьому наступні ознаки:  

 Масовість (1000 і більше примірників) 

 Періодичність, яка не повинна бути менше одного разу на рік; 

 Примусовість: одне джерело сигналу (мовник, редакція) - багато слухачів; 

ЗМІ зобов'язані реєструватися в органах, надавати в бібліотеки примірники своєї 

друкованої продукції, або зберігати протягом 1 року записи кожного випуску 

(телерадіомовлення) і т. д. У той же час їм надані певні права і гарантії, заборонена 

попередня цензура. 

До ЗМІ не відносяться: стінгазети, малотиражні видання, бібліотеки, Інтернет в 

цілому: інтернет-блоги, чати, форуми, конференції і т.д. 

Кожне з цих засобів інформації має своїми особливостями в області виробництва і 

подання відомостей. 

1. Класифікація сучасних ЗМІ 

Сучасні ЗМІ класифікуються за наступними критеріями: 

- За формою власності (державні, приватні, корпоративні); 

- По широті поширення (центральні і регіональні); 

- За стилем (серйозні, бульварні або масові, жовті або скандальні); 

- За періодичністю (газети: щоденні і ежнедельнікі); 

- За жанрами (суспільно-політичні, галузеві, рекламні); 

- За способом передачі і потужності радіо-і телесигналу. 

Проте жоден з вищенаведених критеріїв не є унікальним для всіх ЗМІ. До того ж 

штучне ускладнення породжує плутанину. Тому пропонується наступний варіант, в якому 

все гранично узагальнено. 

ЗМІ - це сукупність таких суб'єктів журналісткою діяльності, як: 

 друк: газети, журнали, альманахи, збірники, бюлетені; 

 електронні: радіо, телебачення, кінопрограми, відеопрограми; 

 цифрові видання: видання на компакт-диску; 
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 інформаційні агентства. 

1.1 Газета 
- Друковане періодичне видання, що виходить під постійною назвою не рідше 

одного разу на місяць. Назва "газета" походить від найменування дрібної італійської 

монети в XVI столітті - італ. Gazzetta (Гасет). 

Газетні жанри 

Основні функції засобів масової комунікації - інформації, освіти, створення 

громадської думки та виховання - знаходять своє відображення в конкретних жанрових 

формах. Використання тих чи інших жанрів визначається в першу чергу суспільно-

історичними умовами життя. Наприклад, у довоєнній радянській журналістиці був дуже 

поширений жанр нарису. За свідченням відомого на той час журналістаНасіння Наріньяні 

в "Комсомольській правді" 30-х років нарис був жанром номер один. "Інколи в одному 

номері друкувалося по два-три нарису відразу. На другій сторінці нарис виробничий, на 

третій - морально-етичний, на останній - спортивний або науковий .." Тобто в газетах того 

часу переважали матеріали, які несуть освітню, виховну функції. Осягаючи грамоту, 

народні маси молодої радянської республіки тягнулися до знань, і газети намагалися 

виконувати поставлені перед ними завдання - навчати і виховувати людей на яскравих 

прикладах нового життя. 

Сьогодні ми спостерігаємо іншу картину: великі жанри на смугах щоденних газет 

з'являються не дуже часто, вони перекочували в тижневики, журнали. На перше ж місце 

вийшли інформаційні жанри.Прискорений темп життя, інформаційний бум диктують 

виданням і відповідні форми подачі матеріалів. Багато газет, враховуючи читацькі 

інтереси, орієнтують журналістів на невеликі за обсягом - 100-120 рядків - матеріали не 

тільки інформаційних, але й аналітичних жанрів з численними фактами, лаконічною 

аргументацією, без зайвих слів. 

Поряд з традиційними жанровими формами сьогодні на сторінках газет і журналів 

з'являються нові, наприклад, науково-популярні есе, соціально-політичні діалоги, 

соціальні портрети сучасників, соціально-економічні нариси, проблемні соціальні 

критичні репортажі, аналітичні інтерв'ю і т. д. 

У міжнародній журналістиці багато жанрів вимагають спеціального 

виконання. Газетні матеріали повинні володіти певною спрямованістю - ретельно 

урахуванням усіх специфічних рис, властивих аудиторії тієї чи іншої країни або групи 

країн, для яких призначається публікація, а також рис, властивих місцевим газетам. 

* Інформаційні жанри - замітка, репортаж, звіт, інтерв'ю - відрізняються 

оперативністю, наявністю в матеріалах подієвого приводу, розглядом окремого факту, 

явища. 

Цим жанрами відводиться найбільша частина газетної площі. Саме ці жанри несуть 

аудиторії всі останні новини. У деяких газетах їх позначають одним 

загальним терміном "новини", часто вкладаючи в цепоняття не просто повідомлення про 

щось нове, а про сенсаційне факт. 

Сенсація - найбільш ходовий товар в масовій пресі. Видавцеві він підвищує тиражі 

газет, приносить прибутки. Зусилля репортерів цих видань спрямовані на те, щоб кожен 

номер забезпечити незвичайної, захоплюючою новиною. І на сторінки газет суцільним 

потоком йдуть матеріали про катастрофи і вбивства, пожежі і повені. А якщо раптом 

нічого не сталося, сенсації доводиться вигадувати, використовуючи чутки і т. д. 

Новини в такій друку - головний жанр. Вони займають більше половини площі 

газет (не рахуючи реклами). Світська, скандальна хроніка, політичні, економічні, 

спортивні повідомлення заповнюють численні смуги. Велика кількість новин призводить 

до того, що багато читачів обмежуються переглядом одних заголовків або в кращому 

випадку читанням перший абзаців, набраних великим шрифтом. У заголовок або початок 

матеріалу виносяться найбільш вигідні, часто другорядні деталі. Читач же, привчений до 

того, що виклад інформаційних матеріалів будується за принципом "перевернутої 
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піраміди" (головне повідомляється спочатку, а потім все менш і менш суттєві подробиці, 

щоб легко було скорочувати матеріал з кінця при макетуванні і верстці), сприймає їх як 

найважливіше в повідомленні. 

Жанр матеріалу журналіст вибирає залежно від його змісту, від того наскільки 

важливі, злободенні й цікаві знайдені, відібрані факти. 

* Аналітичні жанри - кореспонденція, коментар, стаття, рецензія, огляд преси, лист, 

огляд - мають більш широкі часові межі, в них міститься вивчення та аналіз системи 

фактів, ситуацій, узагальнення та висновки. Сьогодні дослідники журналістики 

розширюють діапазон аналітичних жанрів, вводячи в їхнє число бесіду, журналістське 

розслідування, експеримент, версію, консультацію, соціологічне резюме, аналітичний 

прес-реліз, рейтинг. 

* Художньо-публіцистичні жанри - нарис, фейлетон, памфлет - поєднують в собі 

понятійні і образно-виражальні засоби, володіють великою емоційною силою, 

розкривають типове через індивідуальне. 

Історія газет 

Попередниками газет традиційно вважаються новинні повідомлення, що 

розповсюджувалися в Стародавньому Римі про події, що відбулися в місті. Переписували 

від руки сувої під назвою "Щоденні справи римського народу" вивішувалися на площах і 

доставлялися політикам чи просто знатним городянам. Римські газети представляли 

собою дерев'яні дощечки, на яких записували хроніку подій. Новинні зведення, як 

правило, мали неофіційний характер, поки Юлій Цезар не розпорядився в обов'язковому 

порядку поширювати звіти про засідання сенату, донесення полководців і послання 

правителів сусідніх держав. 

Першою в світі друкованої газетою став "Столичний вісник", який почав виходити 

в Китаї у VIII столітті. У ній поміщали укази імператора та повідомлення про 

найважливіші події. Газети друкували з дощок, на яких вирізали ієрогліфи, покривали 

тушшю і робили відбитки. Ця технологія була вкрай незручною, оскільки дошка від 

частого покривання фарбою швидко приходила в непридатність. 

На протязі наступних століть в газетах мало що змінилося: аж до винаходу в 

Німеччині в 1450-х рр.. Іоганном Гутенбергом друкарського преса, що дозволяв 

розмножувати текст і зображення, не вдаючись до послуг переписувачів, газети 

залишалися досить дорогим атрибутом життя високопоставлених чиновників чи багатих 

торговців. 

Свій сучасний вигляд газети почали набувати в XVI столітті. Тоді й стало звичним 

сама назва "газета" - по найменуванню дрібної італійської монети gazzetta, яке зазвичай 

сплачували за рукописнийлисток новин у Венеції. Вважається, що саме в цьому місті були 

утворені перші бюро по збору інформації - прообрази інформаційних агентств - і 

виникла професія "письменників новин". 

Першою газетою, сильно нагадує сучасні нам видання, прийнято вважати 

видавалася з 30 травня 1631 у Франції газету "La Gazette". Тираж газети налічував близько 

1200 примірників, а її видавцем став отримав в 1630 р. патент на поширення новин по 

території Франції дворянин Теофраст Ренодо. Політичне значення "La Gazette" було 

настільки велике, що деякі повідомлення в неї писали особисто король Франції Людовик 

XIII, а також кардинал Рішельє. Значення "La Gazette" для розвитку цього типу ЗМІ було 

особливо великим ще й тому, що в "La Gazette" стала розміщуватися платна реклама. У 

1657 році одна з англійських газет опублікувала перше рекламне пропозицію, незабаром 

король Карл II розмістив приватне оголошення про зникнення улюбленої собаки, а через 

півстоліття Даніель Дефо поклав початок політичній журналістиці, заснувавши тижневик 

"Огляд державних справ". 

У Росії перші газети - рукописні "вістові листа" з'явилися за часів царювання 

Михайла Федоровича з 1613 року. Вони також називалися "стовпчики", так як писалися 
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стовпцями на приклеєних один до іншого довгастих аркушах, завдовжки кілька 

сажень. Пізніше вони були названі на європейський манер - "Куранти". 

Найстарішим виданням такого роду зі збережених до наших днів вважається 

примірник "Курантів", що вийшов в 1621 році. Основу змісту "вістових листів" 

становили перекладні нотатки з іноземної преси і донесення російських дипломатів і 

купців з-за кордону. 

Першої російської друкованої газетою стала з'явилася в 1702 р. за указом 

імператора Петро I газета "Відомості про військових та інших справах, остойних знання і 

пам'яті, що трапилися в Московській державі та інших навколишніх країнах". Перший 

лист цієї друкованої газети з'явився в Москві 2 січня 1703 року. Петро сам правив 

коректуру. Газета представляла собою восьмушку листа, майже без полів, церковного 

шрифту. Більша частина відомостей черпалася з голландських газет, при чому Петро сам 

зазначав олівцем, що треба переводити для газети. Друкувалися Ведомости в кількості 

1000 примірників.Продажна ціна номера була 2 копійки. 

Цей світовий бум газет припав на XIX ст., Коли в газети змістився центр 

політичного і суспільного життя багатьох країн Європи. 

У XX ст. газети продовжували успішно розвиватися, поступово видозмінюючись 

через появу таких нових електронних ЗМІ, як радіо (у 1920-і рр..) і телебачення (у 1950-і 

рр..). Не будучи здатними конкурувати з радіо і телебаченням в оперативності передачі 

інформації та емоційності подання сюжетів, газети зробили основну ставку на коментарі, 

докладний аналіз подій, а також на розвиток таких програм, як висвітлення місцевих 

новин і всілякі дрібні оголошення. 

В кінці XX ст., З появою Інтернету, куди пішла значна частина рекламних 

оголошень, газети почали переживати певну кризу. Відповіддю на цю кризу для багатьох 

газет став перехід в таблоїдних формат, що дозволяє економити папір, а також залучати 

більш короткими і емоційними статтями велика кількість молодих динамічних читачів, які 

залишалися неохопленими колишніми консервативними газетами. Тим не менш, перехід у 

формат таблоїду не є для сучасних газет панацеєю і не завжди приносить очікуваний 

економічний ефект. В даний час більшість газет світу знаходиться в пошуку нових форм 

подачі матеріалів і залучення читачів і рекламодавців. 

Види і типи газет 

Газети діляться 

 за принципом територіального поширення та охопленням аудиторії - загальнонаціональні, 

регіональні (республіканські, обласні. крайові), місцеві (міські, районні), 

внутрішньокорпоративні (звернені до співробітників певної організації); 

 за тематикою - ділові, загальнополітичні, галузеві, рекламно-інформаційні, розважальні, 

змішані; 

 за періодичністю - щоденні (ранкові або вечірні) та щотижневі; 

 за форматом - A 4, Берлінер, A 3, A 2; 

 за стилем оформлення - кольорові, чорно-білі і чорно-білі з кольоровими вставками; 

1.2 Журнал 
(Від фр. Journal) - друковане періодичне видання. Відповідно до ГОСТ 7.60-2003 

"Друковані видання" "періодичне журнальне видання, що має постійну рубрикацію і 

містить статті або реферати по різним суспільно-політичним, науковим, виробничим та ін 

питань, літературно-художні твори" 

Як і газета, журнал є одним з основних засобів масової інформації і пропаганди, 

впливає на громадську думку, формуючи його у відповідності з інтересами 

певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій, організацій. З появою 

технологій комп'ютерної верстки і розповсюдженням комерційних друкарень з 

можливістю повнокольорового друку в Україні кінця XX - початку XXI століття, журнали 

стали основним рекламоносієм товарів класу "преміум" і "лакшері". Як правило, 
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адресовані до конкретної групам читачів і є або світовими і загальноросійськими 

виданнями, або рекламними каталогами. 

Види журналів 

Журнали, як і газети, класифікуються: 

 за періодичністю - не буває щоденних журналів, тільки щотижневі та щомісячні, а також 

виходять раз на два місяці; 

 за форматом; 

 за тематикою; 

 за характером подачі інформації. 

Інтернет-журнал (англ. ezine) - періодичне видання в інтернеті. Може існувати як 

незалежне видання, або ж як онлайн-версія друкованого журналу. Статті, як правило, 

публікуються на регулярній основі: щотижня або щомісяця, і в цьому схожі на 

блоги. Однак на головній сторінці звичайно розміщені лише заголовки тим, а не 

надрукований повний текст статей. 

Інтернет-журнали можуть як існувати на окремих веб-сайтах, так і розсилатися по 

електронній пошті або на CD-дисках. Деякі видавці після закінчення певного періоду 

записують статті на диск і розсилають по звичайній пошті. 

Вважається, що перший такий журнал випускався організацією хакерів Cult of the 

Dead Cow. Їх журнал, який виходить з 1984 року, до цих пір не припинив 

свого існування. У 1985 році з'явився відомий журнал Phrack, також присвячений 

злому телефонних систем і хакінгу. 

1.3 Альман х 
(Від араб.  ناخ م  астрономічний календар) - різновид серіального видання, що -أل

триває збірка літературно-мистецьких та / або науково-популярних творів, об'єднаних за 

будь-якою ознакою (тематичного, жанрового, ідейно-художнього і т. п.). 

На відміну від журналу, виходить зазвичай раз на рік, не завжди з однією і тією ж 

періодичністю або зовсім представляє собою неперіодичний збірник, який містить 

відомості з різних галузей суспільної діяльності, звичайно з 

зазначенням літературних новинок, наукових досягнень, законодавчих змін і т. д. , 

наближаючись до типу календарів-довідників. Відповідно до ГОСТ 7.60-2003 альманах - 

збірник, що містить літературно-художніх та (або) науково-популярні твори, об'єднаних за 

певною ознакою. 

Історія альманаху 

Спочатку альманахи були астрономічними календарями і таблицями (рукописні в 

XIV столітті і друковані з кінця XV століття). Згодом стали 

включати астрологічні вказівки, прогнози і різні замітки. 

Деякі з них стали включати, крім календарних та інших відомостей, 

також анекдоти, вірші, короткі оповідання. 

З розвитком власне друкованих календарів у XVIII столітті альманахи придбали 

характер особливого типу різноманітних періодичних книжкових 

видань. Виникли генеалогічні, господарські, дипломатичні, власне літературні альманахи. 

У Росії альманахи з'явилися наприкінці XVIII століття. 

У 1796 Н. М. Карамзін випустив в наслідування західним альманаху збірник 

"Аоніди", який вважається першим російським літературним альманахом. 

В кінці 1820-х - початку 1830-х років в Росії щорічно виходило ок. двадцяти 

альманахів. А. С. Пушкін у 1827 писав: "Альманахи стали представниками нашої 

словесності. По них з часом стануть судити про її русі та успіхи". Пізніше В. Г. 

Бєлінський називав цю епоху "альманачним періодом" і писав, що 

"російська література була по преімущест альманачною". 

Серед російських альманахів найбільш відомі ті, які залишили важливий слід у 

розвитку російської літератури - "Полярна зірка" (1823-1825; 3 книги), що видавалася А. 

А. Бестужев і К. Ф. Рилєєв; "Мнемозина" (1824-1825, 4 книги), що видавався В. Ф. 
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Одоєвським і В. К. Кюхельбекер; "Північні квіти" (1825-1831) А. А. Дельвіга та О. М. 

Сомова. З тією ж назвою виходив символістський альманах "Північні квіти" в 1901-1904 і 

1911 (п'ять випусків). 

2.1 Радіо 
(Лат. radio - випромінюю, випускати промені, radius - промінь) - технологія 

бездротової передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастот. 

Історія і винахід радіо 

Творцем першої успішної системи обміну інформацією з допомогою радіохвиль 

(радіотелеграфії) у деяких країнах вважався італійський інженер Гульєльмо Марконі 

(1896). Проте в Марконі, як і у більшості авторів крупних винаходів, були попередники. 

У Росії "винахідником радіо" вважається А. С. Попов, який створив в 1895 р. 

практичний радіоприймач. У США таким вважається Нікола Тесла, що запатентував в 

1893 році радіопередавач, а в 1895 р. приймач; його пріоритет перед Марконі був 

визнаний в судовому порядку у 1943 році. У Франції винахідником 

бездротової телеграфії довгий час вважався творець когерера (трубки Бранлі) (1890) 

Едуард Бранлі. В Англії, в 1894 році першим демонструє радіопередачу і радіоприймача 

на відстань 40 метрів винахідник когерера (трубка Бранлі зі встряхиватель) Олівер 

Джозеф Лодж. Першим же винахідником способів передачі і прийому електромагнітних 

хвиль (які тривалий час називалися "Хвилями Герца - Hertzian Waves"), є сам їх 

першовідкривач, німецький вчений Генріх Герц (1888). 

Сім'я селянина Воронова слухає радіо (1928) 

Основні етапи історії винаходу радіо виглядають таким чином: 

1866 - Махлон Луміс, американський дантист, заявив про те, що відкрив спосіб 

бездротового зв'язку. Зв'язок здійснювалася за допомогою двох електричних проводів, 

піднятих двома повітряними зміями, один з них з розмикачі був антеною радіопередавача, 

другий - антеною радіоприймача, при розмиканні від землі ланцюга одного дроту 

відхилялася стрілка гальванометра в ланцюзі іншого проводу. 

1868 - Луміс заявив, що повторив свої експерименти перед представниками 

Конгресу США, пославши сигнали на відстань 22,5 км. 

1872 - Луміс отримав перший в світі патент на бездротовий зв'язок. Хоча президент 

Грант підписав закон про фінансування дослідів Луміса, фінансування так і не було 

відкрито. На жаль, ніяких достовірних даних про характер експериментів Луміса, так само 

як і креслень його апаратів не збереглося. Американський патент також не містить 

детального опису пристроїв, використаних Луміс. 

1879 - Девід Хьюз при роботі з індукційною котушкою виявив ефект 

електромагнітних хвиль, а проте пізніше колеги переконали його, що мова йде лише про 

індукції. 

1888 - німецький фізик Г. Герц довів існування електромагнітних хвиль. Герц за 

допомогою пристрою, який він назвав вібратором, здійснив успішні досліди по передачі і 

прийому електромагнітнихсигналів на відстань і без проводів. 

1890 - фізиком і інженером Едуардом Бранлі у Франції винайшли прилад для 

реєстрації електромагнітних хвиль, названий їм радіокондуктор (пізніше - когерер). У 

своїх дослідах Бранлі і c помагає антени у вигляді відрізків дроту. Результати дослідів 

Едуарда Бранлі були опубліковані в Бюлетені Міжнародного товариства електриків і 

звітах Французької Академії Наук. 

1891 - Нікола Тесла (Сент-Луїс, штат Міссурі, США) під час лекцій публічно 

описав принципи передачі радіосигналу на великі відстані. 

1893 - Тесла патентує радіопередавач і винаходить щоглове антену, за допомогою 

якої в 1895 р. передає радіосигнали на відстань 30 миль 

Між 1893 і 1894 - Роберто Ланделл де Мора, бразильський священик і вчений, 

провів експерименти по передачі радіосигналу. Їх результати він не оголошував до 1900 

р., але згодом отримав бразильський патент. 
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1894 - Марконі, по своїх спогадах, під впливом ідей проф. Риги, висловлених в 

некролозі пам'яті Герца, починає експерименти по радиотелеграфии (спочатку - за 

допомогою вібратора Герца і когерера Бранлі). Однак ніяких письмових свідчень того 

часу, які могли б підтвердити досліди Марконі що проводяться в 1894 році, не є. 

14 серпня 1894 - перша публічна демонстрація дослідів по бездротовій телеграфії 

Олівером Лоджем і Олександром Мірхедом на лекції в театрі Музею природної історії 

Оксофрдского університету. В ході демонстрації радіо сигнал був відправлений з 

лабораторії в сусідньому Кларендоновском корпусі і прийнятий апаратом в театрі (40 м.) 

Винайдений Лоджем радіоприймач ("Прилад для реєстрації прийому електромагнітних 

хвиль") містив радіокондуктор - "трубку Бранлі" c про встряхиватель, якому Лодж 

дав назва когерер, джерело струму, реле і гальванометр; для струшування когерера з 

метою періодичного відновлення його чутливості до "хвилях Герца" використовувався або 

електричний дзвінок або заводний пружинний механізм з молоточком-зацепом. 

7 травня 1895 на засіданні Російського фізико-хімічного товариства в Санкт-

Петербурзі Олександр Степанович Попов читає лекцію "Про відношення металевих 

порошків до електричних коливань", на якій, відтворюючи досліди Лоджа c 

електромагнітними сигналами, продемонстрував прилад, схожий у загальних рисах з тим, 

який раніше використовувався Лоджем. При цьому Попов вніс у конструкцію 

удосконалення. В радіоприймачі Попова молоточок, струшуючий когерер (трубку Бранлі), 

працював не від годинникового механізму, а від радіоімпульсу. Сучасники Попова 

визнавали, що його конструкція являла собою прилад, який згодом був використаний для 

бездротової телеграфії. Сам Попов пристосував прилад для 

уловлювання атмосферних електромагнітних хвиль, під назвою "грозовідмітник". 

Літо 1895 р. - Марконі добивається передачі радіосигналу на 1,5 км. Однак ніякими 

документами це не підтверджено. 

Вересень 1895 - за деякими твердженнями, Попов приєднав до приймача 

телеграфний апарат і отримав телеграфний запис прийнятих радіосигналів. Проте ніяких 

документальних свідоцтв про досліди Попова з радиотелеграфия до грудня 1897 р. (тобто 

до опублікування патенту і повідомлень про успішні досліди Марконі) не існує. Версію 

про передачу Поповим радіограми раніше Марконі вигадав В. С. Габель 

2 червня 1896 - Марконі подає заявку на патент. 

Схема радіоприймача Марконі з когерером ("С") 1896 года.2 вересня 1896 - 

Марконі демонструє свій винахід на рівнині Солсбері, передавши радіограми на відстані 3 

км. 

1897 - Олівер Лодж винайшов принцип настроювання на резонансну частоту. 

1897 - Французький підприємець Ежен Дюкрете будує експериментальний приймач 

бездротової телеграфії по кресленнях, наданим А. С. Поповим. 

2 липня 1897 - Марконі отримує британський патент № 12039, "Удосконалення в 

передачі електричних імпульсів і сигналів в передавальному апараті". У загальних рисах 

приймач Марконі відтворював приймач Попова, (з деякими удосконаленнями), а його 

передавач - вібратор Герца з удосконаленнями Риги. Принципово новим було те, що 

приймач був спочатку підключений до телеграфного апарату, а передавач сполучений з 

ключем Морзе, що і зробило можливим радіотелеграфіческую зв'язок. Марконі 

використовував антени однієї довжини для приймача і передавача, що дозволило різко 

підвищити потужність передавача; крім того детектор Марконі був набагато чутливіші 

детектора Попова, що визнавав і сам Попов. 

6 липня 1897 - Марконі на італійській військово-морській базі Спеція передає 

фразу Viva l 'Italia з-за лінії горизонту - на відстань 18 км. 

Листопад 1897 - будівництво Марконі перший постійної радіостанції на о. Уайт, 

з'єднаної з Бормотов (23 км). 
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18/30 грудня 1897 - Попов на засіданні Російського фізико-хімічного товариства, 

використовуючи вібратор Герца і приймач власної конструкції, передає на відстань 250 м 

першу в Росії радіограму: "Генріх Герц". 

Січень 1898 - Перше практичне застосування радіо: Марконі передає (за обривом 

телеграфних проводів через снігову бурю) повідомлення журналістів з Уельсу про 

неминучу смерть Гладстона. 

Травень 1898 - Марконі вперше застосовує систему настройки. 

1898 - Марконі відкриває перший у Великобританії "завод бездротового телеграфу" 

в Челмсофрде, Англія, на якому працюють 50 осіб. 

Кінець 1898 - Ежен Дюкрете (Париж) приступає до дрібносерійного випуску 

приймачів системи Попова. Згідно мемуарів Дюкрете, креслення пристроїв він отримав 

від О. С. Попова завдяки інтенсивному листуванні. 

1898 - присудження А. С. Попову премії Російського Технічного Товариства в 1898 

р. "за винахід приймача електромагнітних коливань і приладів для телеграфування без 

проводів". 

3 березня 1899 - Радіозв'язок вперше в світі була успішно використана в морській 

рятувальній операції: за допомогою радіотелеграфу врятовані команда і пасажири 

потерпілого аварію корабля пароплава "Масенс". 

Травень 1899 - Помічники Попова П. Н. Рибкін і Д. С. Троїцький виявили 

детекторний ефект когерера. На підставі цього ефекту, Попов модернізував свій приймач 

для прийому сигналів на головнітелефони оператора і запатентував як 

"телефонний приймач депеш". 

1899 - сер Джагдіш Чандра Боз (Калькутта) винайшов ртутний когерер. 

1900 - Радіозв'язок знову, вперше в Росії, була успішно використана в морській 

рятувальній операції. За інструкціями Попова була побудована радіостанція на острові 

Гогланд, біля якого знаходився що сів на мілину броненосець берегової оборони Генерал-

Адмірал Апраксин. Радіотелеграфні повідомлення на радіостанцію острова Гогланд 

приходили з розташованої в 25 милях передавальної станції Російської Військово-

Морський бази в Котці, яка телеграфної лінією була пов'язана з Адміралтейством Санкт-

Петербурга. Прилади, що використовувалися в рятувальній операції, були виготовлені 

в майстернях Ежена Дюкрете. У результаті обміну радіограмами криголамом Єрмак були 

також врятовані фінські рибаки з відірваної крижини у Фінській затоці. 

1900 - Марконі отримує патент № 7777 на систему настройки радіо ("Oscillating 

Sintonic Circuit"). 

1900 - Роботи Попова відзначені Великою золотою медаллю і Дипломом на 

міжнародній електротехнічній виставці в Парижі. 

12 грудня 1901 Марконі провів перший сеанс трансатлантичного радіозв'язку між 

Англією і Ньюфаундлендом на відстань 3200 км (передав букву S Азбуки Морзе). До того 

це вважалося принциповонеможливим. 

1905 - Марконі бере патент на направлену передачу сигналів. 

1906 - Реджинальд Фессенден і Лі де Форест здійснюють відкриття амплітудної 

модуляції радіосигналу, що дозволило передавати в ефірі людську мову. 

1909 - Присудження Марконі і Ф. Брауну Нобелівської премії з фізики 

"в знак визнання їх заслуг у розвитку бездротової телеграфії". 

1935 - Едвін Армстронг зробив відкриття частотно-модульованого радіосигналу. 

1993 - Карл Маламуд створив першу "радіостанцію в інтернеті", названу ним 

Internet Talk Radio. 

Використання радіо 

Радіо використовується в комп'ютерних мережах AMPRNet, в яких з'єднання 

забезпечується аматорськими радіостанціями. 

Журнал "Радіо" - масовий щомісячний науково-технічний журнал, присвячений 

радіоаматорства, домашній електроніці, аудіо / відео, комп'ютерів і телекомунікацій. 
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У 1970 в журналі було опубліковано опис легендарного радіоаматорського 

трансивера Юрія Кудрявцева (UW3DI) на електронних лампах. 

У 1983 році в журналі публікувалося опис і схема першого радянського 

радіоаматорського комп'ютера "Мікро-80". 

У 1986 році в журналі були опубліковані схеми, описи і коди програм 

радіоаматорського комп'ютера "Радіо 86РК", набагато більш простого в збірці і наладці 

ніж "Мікро-80" і програмно сумісного з ним. 

2.2. Телебачення 
(Грец. τήλε - далеко і лат. Video - бачу) - система зв'язку для трансляції та прийому 

рухомого зображення і звуку на відстані. Телебачення засноване на принципі послідовної 

передачі елементів кадру за допомогою розгортки. Частота зміни кадрів вибирається, в 

основному, за критерієм плавності передачі руху. Для звуження смуги частот передачі 

застосовують чрезстрочную розгортку. Вона дозволяє вдвічі збільшити частоту кадрів (а 

значить, зменшити мерехтіння екрану) без зміни дозволу кадру. 

Телевізійний тракт (від світла до світла) у загальному вигляді включає в себе такі 

пристрої: 

 Відеокамера. Об'єктив проектує зображення на світлочутливу поверхню. Схема розгортки 

по рядках зчитує яскравість елементів зображення. Спочатку передаються непарні рядки 

(1-е поле), потім парні (2-е поле). Інформація про колір передається на поднесущей 

частоті. Так формується кадр повного кольорового телевізійного сигналу ПЦТС. Для 

зйомки та передачі документів застосовуються спеціалізовані документ-камери. 

 Відеомагнітофон. Записує і в потрібний момент відтворює чергування рядків і полів. 

 Передавач. Сигнал радіочастоти модулюється телевізійним сигналом і випромінюється в 

ефір (можлива трансляція по кабелю). Звук передається на окремій частоті зазвичай за 

допомогою частотної модуляції. 

 Приймач - телевізор. За допомогою синхроімпульсів містяться в ПЦТС телевізійний кадр 

розгортається на екрані (кінескоп, РК панель, плазмова панель) в точному порядку 

проходження рядків зображення. 

Широко застосовується поширення відеопрограм на касетах та дисках (хоча це не є 

телемовленням). 

Історія винаходу 

ТБ 1950-х років 

В основі телебачення лежить відкриття фотоефекту в селені, зроблене Уїллоубі 

Смітом (англ. Willoughby Smith) в 1873 році. 

Винахід скануючого диска Пауля Ніпкова в 1884 році послужило поштовхом у 

розвитку механічного телебачення, яке користувалося популярністю аж до 1930-х 

років. Засновані на диску Ніпкова системи практично були реалізовані лише в 1925 р. Дж. 

Бердом у Великобританії, Ч. Дженкінсом у США, І. А. Адамяном і незалежно Л. С. 

Терменом в СРСР. 

Перший патент на використовуване зараз електронне телебачення отримав 

професор Петербурзького технологічного інституту Борис Розінг, який подав заявку на 

патентування "Способу електричної передачі зображення" 25 липня 1907 року. Проте 

йому вдалося добитися тільки передачі на відстань нерухомого зображення - в досвіді від 

9 травня 1911 року. А рухоме зображення вперше в історії було передано на відстань 26 

липня 1928 року в Ташкенті винахідниками Борисом Грабовським та І. Ф. 

Белянський. Хоча акт Ташкентського трамвайного тресту, на базі якого проводилися 

досліди, свідчить, що отримані зображення були грубі й неясні, саме ташкентський досвід 

можна вважати народженням сучасного телебачення. 

Перший в історії телевізійний приймач, на якому було здійснено ташкентський 

досвід, називався "телефото". Заявка на патентування телефот за наполяганням 

проф. Розінга була подана Б. Грабовським, М. Піскуновим і В. Поповим 9 листопада 

1925. Відповідно до спогадів В. Маковеева, за дорученням Мінзв'язку СРСР всі збережені 
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документи про телефот були вивчені на предмет встановлення можливого пріоритету 

радянської науки кафедрами телебачення Московського і Ленінградського інститутів 

зв'язку. У підсумковому документі констатувалося, що працездатність "радіотелефота" не 

доведена ні документами, ні показаннями безпосередніх свідків. Іншої думки щодо 

перспектив винаходи Грабовського дотримувалися в США, і в романі Мітчела Уїлсона 

"Брат мій, ворог мій", викладаються американськуверсію історії створення 

телебачення, саме телефот описаний як предтеча сучасного телебачення. 

Не дивно тому, що першість у розвитку електронного телебачення перейшло до 

США. Справжнім проривом в чіткості зображення електронного телебачення, що 

вирішило в кінці кінців в його користь суперечку з механічним телебаченням, став 

"іконоскоп". Його винахід був запатентований також радянським вченим Семеном 

Катаєвим в 1931 році, однак американський винахідник-емігрант Володимир Зворикін, 

учень все того ж Розінга, зміг створити працюючу модель на рік раніше радянських 

вчених - в 1933 році. 

Були і інші моделі електронного телебачення: винайдені також у 1931 році 

"діссектор" Філо Фарнсворта і "біжить промінь" Манфреда фон Арденне, проте вони не 

витримали конкуренції з іконоскопом. 

У другій половині XX століття телебачення отримало широке поширення. Його 

роль у світі підкреслила ООН, встановивши пам'ятний день - Всесвітній день телебачення. 

2.3 Інтернет 
(Від англ. Internet, Interconnected Networks - об'єднані мережі, [інтерне т]) - 

глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів. Служить 

фізичною основою для Всесвітньої павутини. Часто згадується як Всесвітня мережа, 

Глобальна мережа, або просто Мережу. Відомі також жаргонізми "ине т", "Нет". 

Коли зараз слово Інтернет вживається в побуті, то частіше за все мається на увазі 

саме веб і доступна в ній інформація, а не сама фізична мережа. 

До середини 2008 року число користувачів, які регулярно використовують 

Інтернет, склало близько 1,4 млрд людей (близько чверті земного населення). 

Історія мережі Інтернет 

Основні етапи формування розвитку Інтернету 

1960-

1970 

Міністерство Оборони США розпочинає проект по створенню комп'ютерної 

мережі, здатної пережити ядерний удар. При руйнуванні частини 

мережі інформація повинна передаватися до пункту призначення обхідними 

шляхами. Ця мережа отримала назву ARPANET. 

1970-

1980 

У США об'єднуються між собою суперкомп'ютери університетів і компаній для 

обміну науковою інформацією. 

1980-

1990 

Створено академічна мережа, що одержала назву NFSNET. Вона призначена для 

обміну некомерційної інформацією. 

1990-

2000 

Інтернет відкривається для всіх. Служба Word Wide Web робить мережу 

доступнішою, і Інтернет починає бурхливо розвиватися. 

Агентство передових оборонних дослідницьких проектів США (DARPA) 

запропонувало розробити комп'ютерну мережу. Розробка такої мережі була доручена 

Каліфорнійському університету в Лос-Анджелесі, Стенфордському дослідному центрові, 

Університету штату Юта та Університету штату Каліфорнія в Санта-Барбарі. 

Перший сервер ARPANET було встановлено 1 вересня 1969 року в 

Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Комп'ютер "Honeywell 516" мав 12 КБ 

оперативної пам'яті. 

До 1971 року була розроблена перша програма для відправки електронної пошти 

через мережу, програма одразу стала дуже популярна. 
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У 1973 році до мережі були підключені через трансатлантичний телефонний кабель 

перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії, мережа стала міжнародною. 

У 1970-х роках мережа в основному використовувалась для пересилки електронної 

пошти, тоді ж з'явилися перші списки поштової розсилки, групи новин та дошки 

оголошень. Однак у ті часи мережа ще не могла легко взаємодіяти з іншими мережами, 

побудованими на інших технічних стандартах. До кінця 1970-х років почали бурхливо 

розвиватися протоколи передачі даних, які були стандартизовані в 1982-83 роках. Активну 

роль в розробці і стандартизації мережевих протоколів відігравав Джон Постел. 

1 січня 1983 мережа ARPANET перейшла з протоколу NCP на TCP / IP, який 

успішно застосовується до цих пір для об'єднання (або, як ще кажуть, "нашарування") 

мереж. Саме у 1983 році термін "Інтернет" закріпився за мережею ARPANET. 

У 1984 році була розроблена система доменних імен (англ. Domain Name System, 

DNS). 

У 1984 році у мережі ARPANET з'явився серйозний суперник, Національний 

науковий фонд США (NSF). Він заснував обширну міжуніверситетську мережу NSFNet 

(скор. від англ. National Science Foundation Network), яка була сформована з дрібніших 

мереж і мала значно більшу пропускну здатність бо, аніж ARPANET. До цієї мережі за рік 

підключилися близько 10 тисяч комп'ютерів, звання "Інтернет" почало плавно переходити 

до NSFNet. 

У 1988 році був винайдений протокол Internet Relay Chat (IRC), завдяки чому в 

Інтернеті стало можливе спілкування в реальному часі (чат). 

У 1989 році в Європі, в стінах Європейської ради з ядерних досліджень (фр. Conseil 

Europ é en pour la Recherche Nucl é aire, CERN) народилась концепція Всесвітньої 

павутини. Її запропонував знаменитий британський вчений Тім Бернерс-Лі, він же 

протягом двох років розробляв протокол HTTP, мову HTML і ідентифікатори URI. 

У 1990 році мережа ARPANET припинила своє існування, програвши конкуренцію 

NSFNet. У тому ж році було зафіксовано перше підключення до Інтернету 

по телефонній лінії (т. зв. "Дозво н" англ. Dialup access). 

У 1991 році Всесвітня павутина стала загальнодоступна в Інтернеті, а в 1993 році 

з'явився знаменитий веб-браузер NCSA Mosaic. Всесвітня павутина набирала 

популярність. 

У 1995 році NSFNet повернулася до ролі дослідницької мережі; маршрутизацією 

всього трафіку Інтернету тепер займались мережеві провайдери, а не суперкомп'ютери 

Національного наукового фонду. 

У тому ж 1995 році Всесвітня павутина стала основним постачальником інформації 

в Інтернеті, обігнавши по об'єму трафіку протокол пересилки файлів FTP, був утворений 

Консорціум всесвітньої павутини (W 3 C). Можна сказати, що Всесвітня павутина 

перетворила Інтернет і створили його сучасний вигляд. З 1996 року Всесвітня павутина 

майже повністю підміняє собою поняття "Інтернет". 

У 1990-х років Інтернет об'єднав у собі більшість існуючих на той час мереж (хоча 

деякі, як Фідонет, залишились відособленими). Об'єднання виглядало привабливим 

завдяки відсутності єдиного керівництва, а також завдяки відкритості 

технічних стандартів Інтернету, що автоматично робило мережі незалежними 

від бізнесу чи уряду. До 1997 року в Інтернеті нараховувалось близько 10 млн 

комп'ютерів, було зареєстровано більше 1 млн доменних імен. Інтернет став дуже 

популярним засобом обміну інформацією. 

У 1998 році Папа римський Іоанн Павло II заснував Всесвітній день Інтернету (30 

вересня). 

В даний час Інтернет доступний не лише через комп'ютерні мережі, але й через 

супутники зв'язку, радіосигнал, кабельне телебачення, телефон, стільниковий зв'язок, 

спеціальні оптико-волоконні лінії і електропроводи. Всесвітня мережа стала невід'ємною 

часткою життя у розвинутих країнах і країнах. 
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Ключові принципи Інтернету 

Інтернет складається з багатьох тисяч корпоративних, наукових, урядових та 

домашніх комп'ютерних мереж. Об'єднання різнорідних по архітектурі і топології стало 

можливо завдяки протоколу IP (скор. від англ. Internet Protocol) і принципу маршрутизації 

пакетів даних. Протокол IP був спеціально створений агностичним щодо фізичних каналів 

зв'язку. Тобто будь-яка система (мережа) передачі цифрових даних або може передавати 

інтернет-трафік. На стиках мереж спеціальні маршрутизатори (програмні або апаратні) 

займаються автоматичної сортуванням та перенаправленням пакетів даних, виходячи з IP-

адрес одержувачів цих пакетів. Протокол IP утворює єдиний адресний простір у 

масштабах всього світу, але в кожної окремої мережі може існувати свій власний 

адресний підпростір виходячи з класу мережі. Такаорганізація IP-адрес дозволяє 

маршрутизаторам однозначно визначати подальший напрямок для кожного, навіть 

найменшого, пакету даних. В результаті між різними мережами Інтернету не 

виникає конфліктів і дані точно передаються від мережі до мережі по всій планеті і 

ближнього космосу. 

Послуги Інтернет a 

Зараз найбільш популярні послуги Інтернет a - це: 

 Всесвітня павутина 

 Веб-форуми 

 Блоги 

 Вікі-проекти (в тому числі й Вікіпедія) 

 Інтернет-магазини 

 Інтернет-аукціони 

 Соціальні мережі 

 Електронна пошта та список розсилки 

 Групи новин (в основному, Usenet) 

 Файлообмінні мережі 

 Електронні платіжні системи 

 Інтернет-радіо 

 Інтернет-телебачення 

 IP-телефонія 

 Месенджери 

 FTP-сервери 

 IRC (реалізовано також як веб-чати) 

 Пошукові системи 

 Інтернет-реклама 

 Віддалені термінали 

Юридичні аспекти Інтернету 

У Інтернету немає власника, так як він є сукупністю мереж, які мають різну 

географічну приналежність. 

Інтернет не можна вимкнути цілком, оскільки маршрутизатори мереж не мають 

єдиного зовнішнього управління. 

Інтернет став надбанням усього людства. 

В Інтернеті є багато корисних і не дуже властивостей, експлуатованих 

зацікавленими особами. 

Це, перш за все, засіб відкритого зберігання і розповсюдження інформації. По 

маршруту транспортування незашифрованому інформація може бути перехоплена і 

прочитана. 

Інтернет може пов'язати кожен комп'ютер з будь-яким іншим, підключеним до C 

єті, так само, як і телефонна мережа. Якщо телефон має автовідповідач, він здатний 

поширювати інформацію, записану в нього, будь-якому позвонившему. Сайти в Інтернет e 

поширюють інформацію за таким же принципом: індивідуально з ініціативи читача. 
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Поширення інформації в Інтернет e має таку ж природу, що і чутки в соціальному 

середовищі. Якщо до інформації є великий інтерес, вона поширюється широко і швидко, 

немає інтересу - немає розповсюдження. 

Читання інформації, отриманої з Інтернету або будь-який інший мережі ЕОМ, 

відноситься, як правило, до непублічному відтворення твору. За поширення інформації 

в Інтернеті (розголошування), якщо цедержавна чи інша таємниця, наклеп, інші 

заборонені законом до поширення відомості, цілком реальна юридична 

відповідальність за законами того місця, звідки інформація введена. 

Субкультура Інтернету 

Сучасний Інтернет має також дуже багато соціальних та культурних граней. Він є 

універсальною глобальної інформаційної середовищем для створення Інтернет-спільнот. 

Цензура в Інтернеті 

У багатьох країнах існують серйозні обмеження на функціонування мережі, тобто 

на державному рівні блокується доступ до окремих сайтів (ЗМІ, аналітичним, 

порнографічним) або всієї мережі. 

Оскільки в Інтернеті присутні інформаційні ресурси, які бувають незручні для 

недемократичних урядів, то останні намагаються декларувати Інтернет як засіб масової 

інформації, з усіма наслідками, що випливають обмеженнями. Але зустрічається і 

державна монополія на саме підключення до мережі Інтернет. 

Оскільки інтернет завжди розвивався стихійно і лише на етапі перетворення його в 

Інтернет держави стали проявляти все зростаючий інтерес до його функціонування, 

можливості цензури обмежені, так як зараз вже жодна держава у світі не зважиться 

повністю відключити внутрішні мережі від зовнішніх. Це обмежує можливість цензури. У 

той же час багато інформаційні ресурси офіційно піддають цензурі (модерації) 

публікується ними інформацію в залежності від проведеної політики і власних внутрішніх 

правил. Це не суперечить демократичним принципам свободи слова. 

Від небажаного контенту можна захиститися встановленням фільтрів на комп'ютері 

користувача (самоцензура). 

Подальше вдосконалення загальнодоступної мережі Інтернет багато хто пов'язує з 

впровадженням концепції семантичної павутини, що дозволило б людям і комп'ютерів 

більш ефективно взаємодіяти в процесі створення, класифікації та обробки інформації. 

Інтернет-видання - інтернет-сайт, що ставить своїм завданням виконувати 

функцію ЗМІ і в роботі керується принципами журналістики. 

Інтернет-виданням (інтернет-ЗМІ) може вважатися будь-який сайт, що містить 

регулярно обновлювані матеріали репортажу та / або публіцистичного характеру. 

Традиційні друковані та ефірні ЗМІ зазвичай мають свої інтернет-сторінки, іноді 

повністю повторюють зміст оффлайнових випусків, іноді містять тільки анонси статей і 

(або) тексти минулих номерів, що іноді мають додатковий контент. 

По жанрах інтернет-видання не відрізняються від оффлайнових - є новинні сайти, 

літературні, науково-популярні, дитячі, жіночі і т. п. видання. Є інтернет-видання, які 

випускаються періодично, інші ж оновлюються постійно, у міру появи нових матеріалів. 

Відповідно до російського законодавства реєстрація інтернет-видань добровільна і 

необов'язкова. 

Відомі інтернет-видання: 

 Лента.ру 

 NEWSru 

 Погляд 

 Щоденний журнал 

 REGNUM 

 Українська правда 

Мережева література (мережератури) - поняття, запропоноване деякими 

публіцистами для позначення сукупності літературних творів, основним середовищем 
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існування яких є Інтернет. Від питання про мережеву літературу необхідно відрізняти 

питання про додаткові, чисто практичні можливості, що надаються Мережею будь-якій 

літературі, - зручності пошуку текстів і за текстами, зручності доступу до текстів з будь-

якої точки Землі і т. п.; існування цих можливостей вже призвело до появи безлічі сайтів, 

службовців Інтернет-представництвами паперових літературних журналів, видавництв, 

окремих авторів. 

Існування особливої мережевої літератури прихильники цього поняття 

обгрунтовують кількома доповнюють один одного способами. 

Мережева література як література нових технологічних можливостей 

Інтернет як носій текстів надає в розпорядження автора ряд засобів і прийомів, 

недоступних на папері: 

 нелінійність тексту: за рахунок гіперпосилань читач може самостійно будувати 

свою траєкторію руху по тексту; 

 інтерактивність тексту: автор може надати читачам можливість дописувати 

наявний текст - відповідно з певними правилами або довільним чином; 

 мультимедійність тексту: в літературний твір, розміщене в Інтернеті, легко 

вставити звукові файли, файли з анімованими зображеннями і т. п. 

Мережева література як література нових формальних і жанрових уподобань 

Інтернет сприяє зміні ієрархії жанрів і форм: типи тексту, найкращим чином 

пристосовані до мережного існуванню, виходять на перший план і поступово витісняють 

інші. На роль переважно мережевих жанрів і форм пропонувалися прозова мініатюра, есе, 

література щоденникового типу. 

Супротивники цієї ідеї вважають, що роль Інтернету в долі тих чи інших жанрів і 

форм, справді, заслуговує вивчення, але не дає підстав говорити про особливу мережевий 

літературі. Тут, можливо, змінюється лише місце есе або малої прози у всій літературі. 

Роль інтерактивності мережевої літератури 

Інтернет надає можливість негайного включення тексту в процес комунікації з 

приводу літератури. На сайтах з вільною публікацією або в блозі відгук читача може бути 

отриманий моментально. 

3. Інформаційні агентства 

- Спеціалізовані інформаційні підприємства (організації, служби, центри), 

обслуговуючі ЗМІ. Їх основна функція - забезпечувати оперативною політичною, 

економічною, соціальною, культурноюінформацією редакції газет, 

журналів, телебачення, радіомовлення, а також інші установи, організації, приватних осіб, 

які є передплатниками на їх продукцію. Функціонування агентств орієнтоване на збір 

новин. 

Відповідно до закону "Про засоби масової інформації" щодо інформаційних 

агентств на них одночасно поширюються статус редакції, видавця, розповсюджувача і 

правовий режим засоби масової інформації. 

 

 

Лекція 5 

 

Основи роботи з медіа текстами 

 

Мета: розкрити поняття «медіатекст»,  

 

План 

 

1. Поняття про медіа текст. 

2. Критичне сприйняття 

3. Ідеологічний аналіз 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


  

 

4. Аналіз репрезентації 

5. Декодування медіатекстів 

6. Аналіз стереотипів 

7. Сюжетний (наративний) аналіз 

8. Жанровий аналіз 

9. Іконографічний аналіз 

10. Семіотичний аналіз 

11. Контекстуальний аналіз 

12. Комерціалізація. Аналіз медіа в контексті ринку 

 

Література 

1. Денисенко О.М. Феномен інформаційної культури особистості: 

інфоподорож учителя зарубіжної літератури: методична розробка. –– 

Миколаїв: ММК, 2016. –– 99 с. 

2. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, 

О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. 

– К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

3. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 

(9) клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

4. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

5. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, 

О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 

2014. – 319 с. 

 

Медіатекст, на відміну від тексту, – це твір масовоінформаційної діяльності та 

масової комунікації. Суть медіатексту – конкретна інформація, що виражена мовленням з 

метою впливу на громадську думку, переконання. За медіатекстом стоїть мовна 

особистість того, хто подає інформацію, його світосприйняття, інтелектуальний рівень, 

когнітивна здатність. Відображення у тексті події передбачає наявність у ньому затексту 

(те, що за кадром) – фрагменту події, що описується в тексті. Одним із комунікативних 

завдань медіатексту – описати затекст так, як вважає автор. Прихована інформація, яка 

випливає з тексту завдяки асоціативності його одиниць називається підтекстом. Для 

медіатексту і тексту взагалі характерні логічна закінченість висловлювань, 

комунікативний намір та прагматична установка. Отже, медіатекст передусім передбачає 

присутність автора як творця. Медіатексти мають універсальні риси: слово, звук, 

візуальність (кінокадри, фото, відеосюжети). Традиційно їх поділяють на радіо-, теле-, 

газетні та інтернет-тексти. Останніх називають новим комунікаційним феноменом. З 

ними пов’язане поняття мультимедійності та гіпертексту. Гіпертекст, як 

зазначалось вище,– це комбінація мовного тексту зі здатністю комп’ютера здійснювати 

інтерактивне розгалуження або динамічне відтворення нелінійного тексту, який не може 

бути надрукований на аркуші паперу у звичайний спосіб. За словами професора 

факультету журналістики Московського університету Я.Н Засурського «гіпертекст 

пришвидшує сприйняття цілісного медіатексту, а підтримка озвученим словом і 

візуальним рядом робить його особливо виразним... Медіатекст дає змогу раціональніше 

використати і талант автора, який творить мультимедіатекст і, вирішуючи дуже складні й 

важкі завдання, може впливати на всі напрямки медійної культури»[]. 

Аналіз медіатекстів різних видів медіа містить: 



  

 

- Критичне сприйняття 

- Ідеологічний аналіз 

- Аналіз репрезентації 

- Декодування медіатекстів 

- Аналіз стереотипів 

- Сюжетний (наративний) аналіз 

- Жанровий аналіз 

- Іконографічний аналіз 

- Семіотичний аналіз 

- Контекстуальний аналіз 

- Комерціалізація. Аналіз медіа в контексті ринку 

Однією з найважливіших цілей медіаосвіти вважають розвиток критичного підходу 

до сприйняття, оцінювання, розуміння, аналізу медіатекстів. І наймасштабніша перешкода 

на шляху до розвитку критичного автономного мислення – гігантські досягнення мас-

медіа в уміннях і технологіях маніпулювання поведінкою аудиторії. І не важливо, які цілі 

– комерційні чи ідеологічні – вони ставлять перед собою.  

Розглянемо основні методи аналізу медіатекстів. Тут представлено основні 

методологічні підходи до аналізу медіатекстів. Усі вони інструменти критичного 

сприйняття медіа та спрямовані на різні аспекти структури медіатексту, а тому стосовно 

один одного взаємодоповняльні. 

Критичне сприйняття 
В основі такого підходу лежить положення з філософії лінгвістики про те, що ми 

завжди сприймаємо реальність через посередництво мови. За допомогою мови ми 

створюємо уявлення про реальність, яке не просто її відображає, але й конструює. Звісно, 

існують і фізичні об'єкти, але вони також набувають значення тільки завдяки мові. 

Відповідно, способи розуміння та представлення світу в мові мають специфіку, пов'язану 

з історичним і культурним контекстом, тобто вони умовні та залежні від обставин і 

можуть змінюватися. 

Медіа беруть безпосередню участь у виробництві та поширенні знань про світ. 

Критичне сприйняття медіа-повідомлень полягає у розумінні історичної природи цього 

знання та передбачає аналіз його ідеологічної структури. 

Ідеологічний аналіз 
Ідеологію можна означити як набір ідей, цінностей та уявлень, закладених в тому 

чи іншому медіатексті. Важливо вміти ідентифікувати різні ідеологічні дискурси, що 

імліцитно наявні навіть в найпростіших медіа-фрагментах. 

У соціологічному сенсі, ідеологія – це світогляд, набір ідей та уявлень, що 

приймаються «на віру», визначаючи нашу «картину світу» та відповідно обумовлюючи 

соціальні відносини. Відповідно до певного світогляду, приміром, певні різновиди 

поведінки вважають «природними», а деякі – неприйнятними. Різне соціальне розуміння 

світу веде до різної соціальної поведінки, й тому соціальна структура знання та істини має 

соціальні наслідки. Філософ Славой Жижек визначає ідеологію як «невідоме відоме» – 

знання, яким ми володіємо, самі про це не здогадуючись, набір припущень чи уявлень, які 

стали для нас такими «природними» й «очевидними», що ми послуговуємось ними (в 

своїх судженнях і соціальних практиках), самі того не усвідомлюючи. 

Панівна ідеологія та гегемонія 

Панівна ідеологія – це світогляд владущих груп, який, набуваючи поширення 

(здобуваючи гегемонію), легітимує їхню привілейовану позицію. Гегемонію не слід 

розуміти як результат примусу, а швидше як організацію згоди через витіснення 

альтернативних можливостей розуміння світу. Встановлення гегемонії уможливлюється і 

тим, що владущі групи володіють засобами контролю і культурного простору. 

Досліджуючи ідеологію в медіа, варто звертати увагу не на те, що конкретно зображено в 



  

 

статті чи фільмі, а на ту систему уявлень та цінностей, частину якої становлять відповідні 

зображення. 

Ключові питання для аналізу ідеологічного наповнення медіаповідомлень 

 До яких «очевидностей» апелює медіаповідомлення? Зверніть увагу на 

використання слів та висловлювань, ґрунтоване на припущенні, що читач/глядач поділяє 

ті ж уявлення/цінності, що й автор? 

  Які панівні в суспільстві уявлення підтримує повідомлення? 

   Які цінності підкріплює повідомлення? 

 Які соціальні структури та практики підтримує повідомлення? 

   Яке уявлення про «норму» пропонує повідомлення? 

 Кому відведено привілейовану позицію в контенті медіаповідомлення? 

 Чиї інтереси підтримує повідомлення? Яким чином? 

Аналіз репрезентації 
Репрезентація — представлення реальності з певної позиції. 

Наше сприйняття реальності завжди опосередковане певною сукупністю знань, 

якими ми про неї володіємо. За словами медіатеоретика Н. Лумана, «те, що нам відомо 

про наше суспільство і навіть про світ, у якому ми живемо, ми знаємо завдяки мас-медіа». 

Отже, можна сказати, що займаючись виробництвом і тиражуванням знань про реальність, 

медіа в певному сенсі цю реальність для нас конструюють. 

Поняття репрезентації ґрунтується на твердженні, що ми сприймаємо світ через 

призму слів і понять, які цей світ описують, так само як і через призму образів. 

Представлення тих чи інших аспектів реальності в певних (тих, а не інших) словах, 

поняттях чи образах і позначається, власне, терміном «репрезентація». Важливо розуміти, 

що репрезентація завжди вибіркова, бо передбачає відбір певних слів та образів і 

відкидання інших, наголошення певних аспектів і замовчування інших тощо. Така 

вибірковість завжди передбачає деякий визначений погляд, вона мотивована певними 

інтересами та історично обумовлена. Це означає, що завжди можливі й інші репрезентації 

того ж самого, які, скажімо, відповідають інтересам інших груп, відображають інші 

історичні обставини чи слугують іншим цілям. Репрезентація завжди послуговується 

певними кодами, а отже, її можуть по-різному прочитати різні адресати. Разом з тим деякі 

репрезентації завдяки тривалому використанню стають для певних груп такими звичними 

та знайомими, що починають сприйматися ними як об'єктивні чи «природні». Цей процес 

називається натуралізацією. 

Отже, медіарепрезентації — це способи, якими медіа зображують певні групи, 

спільноти, досвіди, ідеї чи теми з певної ідеологічної чи ціннісної перспективи. Для 

розуміння медіа ми повинні розглядати медіарепрезентації не просто як відображення чи 

віддзеркалення «реальності», а досліджувати як медіарепрезентації конструюють 

реальність. 

Ключові питання для аналізу репрезентації  

 Що є об'єктом репрезентації?  

 Як це репрезентовано?  

 Які коди застосовано?  

 У рамках якого жанру?  

 Завдяки чому ця репрезентація здається правдивою, природною?  

 Що акцентовано, а що, навпаки, затушовано?  

 Чого нема?  

 Чиї інтереси відображає ця репрезентація? 

 Як це можна виявити? 

 На кого розрахована ця репрезентація (хто цільова аудиторія, до кого вона 

апелює)? Як це можна виявити? із. 

 Які коди уможливлюють розуміння цієї репрезентації?  



  

 

 Які можливі альтернативні репрезентації? 

Теорія комунікації означає сигнал як значущу форму, яку людина-адресат повинна 

наповнити значенням, і код як те, що дозволяє пов'язати ту чи іншу значущу форму з 

певним значенням. У рамках дослідження медіа можемо спрощено означити код як 

систему знаків, що відсилають до певного семантичного чи асоціативного поля, певного 

спектру асоціацій. Зв'язок тих чи інших знаків з певним асоціативним полем завжди 

культурно, історично чи навіть жанрово обумовлений. Відповідно до різних контекстів ті 

ж самі сигнали можуть мати різні значення. Отже, при аналізі кодів медіаповідомлень 

важливо звертати увагу на те, до якого семантичного поля чи системи уявлень вони 

апелюють, який контекст спрацьовує при зчитуванні тих чи інших знаків. 

Приклади застосування кодів в медіаповідомленнях 

Мова: діалект, вибір слів та сленг можуть вказувати на соціальне чи класове 

походження персонажа, його освіту чи світогляд. 

Середовище: пейзаж чи матеріальне оточення можуть вказувати на те, який тип 

історії буде представлений, позначати її соціальний чи історичний контекст, натякати на 

певний «стиль життя», відсилати до певного образу «добробуту», або ж навпаки. 

Костюм: стиль одягу зазвичай слугує вказівкою на історичний період, соціальне 

походження персонажа, особливості його характеру. Костюм нерідко відсилає до певних 

стереотипних уявлень, притаманних певному суспільству щодо тих чи інших його 

представників. 

Погода: погодні умови можуть слугувати для створення відповідної атмосфери, 

наділяючи ту чи іншу сцену певним настроєм. 

Аналіз стереотипів 
Медіа-стереотипи неминучі, особливо в рекламі, розважальній та новинній 

індустрії, де необхідно, щоб максимально широка аудиторія максимально швидко 

усвідомлювала інформацію,тобто декодовувала знаки. Стереотипи працюють як усталені 

коди, що дають аудиторії швидке, загальне уявлення щодо тієї чи іншої людини чи групи 

людей, особливо стосовно їхньої класової, расової чи етнічної належності, тендеру, 

сексуальної орієнтації, соціальної ролі чи професії. Стереотипи створюють спрощену 

картину дійсності, зводять відмінності між людьми до найпростіших характеристик. 

Небезпека пов’язана з тим, що вони трансформують припущення щодо певної групи 

людей в «реальність» та, відповідно, беруть участь в підтриманні соціальних упереджень і 

нерівності й слугують підкріпленню позиції тих, хто має владу. Стереотипи можуть стати 

підставою для конструювання самоідентичності, розвитку певних поведінкових навичок. 

Сюжетний (наративний) аналіз 
Медіа-тексти подають версії реальності, організовуючи ті чи інші події в історії. 

Наративи можуть бути завершеними (як фільми, де якась історія розказується від початку 

до кінця), продовжуваними (як новини) чи серійними (як серіали). Є також міні-наративи, 

що обмежуються зображенням уривку історії, яку глядач має завершити самостійно, — 

техніка, часто використовувана в рекламі. Різними типами наративів можна вважати жарт, 

новину, казку, сповідь, повчальну історію тощо. Всі ці наративи передбачають різні 

погляди, різне ставлення до подій, різний стиль викладу, можуть застосовувати різні коди. 

Важливо розуміти відмінність між «історією» та «наративом». Наратив – це спосіб, 

яким розказана історія: та сама послідовність подій, в яких беруть участь ті ж самі 

персонажі, може бути розказана зовсім по-різному, організована в різні наративи. 

Поняття наративу вказує на відносність відмінності між «фактами» та «вигадками» 

в медіа: і ті й інші організовані, скомпоновані, «розказані» аудиторії, відповідно до певної 

наративної структури. 

Ключові елементи наративу 
Наратор 



  

 

Той, хто організовує, відбирає та коментує події та персонажів в наративі. Зазвичай 

наратор — це той, хто розказує історію, але він може також явно чи приховано оцінювати 

чи авторитетно коментувати матеріал. 

В кіно- та теленаративах може виникати враження відсутності наратора, як 

видимого оповідача. Втім функції наратора виконують камера та монтаж, конструюючи 

кадр за кадром порядок оповіді, відбираючи й організовуючи образи. Коментар також 

може бути імпліцитно вписаним у той чи інший епізод чи образ. Формування оцінки у 

глядача може відбуватися, скажімо, шляхом специфічної комбінації образів. 

Погляд, з якого представлено події та персонажі  

Це може бути і суб'єктивна позиція оповідача, його ставлення до подій (скажімо, 

він зовнішній спостерігач, залучений спостерігач, безпосередній учасник, автор тощо), і, 

скажімо, ціннісна чи ідеологічна перспектива, з якої оцінюють події.  

Аудиторія 

Важливо зрозуміти, що ми, як глядачі, привносимо в історію. Чи ми просто 

реконструюємо значення, закладені виробником повідомлення, чи наше сприйняття історії 

опосередковане якимись особистими емоціями, думками, цінностями, уявленнями. Одні й 

ті ж події можуть викликати різні прочитання, емоції та асоціації, та бути по-різному 

оцінені різними глядачами. 

Для аналізу наративу слід поставити запитання: хто адресат повідомлення? 

Наратив зазвичай передбачає певного адресата, звертається до певного типу глядачів у 

певний спосіб. Можна навіть сказати, що певною мірою наратив конструює свого 

адресата. Глядач повинен бути знайомий з конвенціями того  чи іншого наративу. Кожен 

медіатекст конструює власну «ідеальну аудиторію», промовляє  саме до певного типу 

глядача, а не  до  іншого, відповідно, вилучає певні  тендерні, расові, соціальні  чи вікові 

групи. Для аналізу наративу важливо, яку користь чи задоволення індивіди дістають від 

програм/фільмів, чому деякі типи наративів «нічого не говорять» («не промовляють») до  

певних індивідів чи груп.  

Структура наративу 

Наратив завжди будується довкола якоїсь зміни, виникнення проблеми та її 

розв'язання. 

Найзагальніше структуру наративу можна описати так: 

I – стан рівноваги; 

II – порушення стану рівноваги якоюсь дією; 

III – розпізнання того, що таке порушення відбулося (реакція); 

IV – спроба усунути порушення; 

V – відновлення рівноваги. 

Драматургія наративу зазвичай ґрунтується на бажанні відновити рівновагу. 

Аналізуючи той чи інший медіанаратив, важливо встановити, як події розміщуються в цій 

структурі. Залежно від того, як структуровано той чи інший наратив, у глядача може 

формуватися уявлення про те, яку ситуацію вважати «станом рівноваги» (бажаним 

станом), які події розцінювати як «порушення рівноваги», а які дії – як її «відновлення». 

Герої 

Варто поставити собі питання: що важливіше в тому чи іншому наративі — події 

чи герої? Герої можуть бути рушіями сюжету або всього лише його функціями. 

Тип або жанр. Коди  

Аналіз будь-якого фільму чи телевізійної програми повинен виявити, яким чином 

ці елементи (чи деякі з них) опосередковують репрезентацію «реальності» в рамках цього 

фільму чи програми. 

Жанровий аналіз 
Жанр – це спосіб класифікації текстів за сукупністю повторюваних ознак. Текст 

може бути віднесений до певного жанру шляхом ідентифікації в ньому низки характерних 

упізнаваних елементів, жанрових ознак, що трапляються також в інших текстах того ж 



  

 

жанру. Зазвичай такі впізнавані елементи належать до одного з трьох типів – жанрових 

іконографії, структур, тем. 

Жанрова іконографія – візуальні чи аудіовізуальні образи, знаки та символи з 

певним закріпленим за ними змістовим навантаженням; приміром, характерна іконографія 

вестерну – пейзаж Дикого Заходу та образ ковбоя. 

Жанрові структури – характерний для певного жанру спосіб побудови наративу 

та тексту загалом; скажімо, жанр трилеру передбачає набір сюжетних способів, 

призначених для генерування напруги, гострих переживань. 

Жанрові теми – притаманний певному жанрові набір тем та ідей; часом жанр може 

бути побудований лише довкола однієї теми, наприклад фільм-катастрофа. 

Той чи інший фільм може бути віднесений до певного жанру на основі наявності в 

ньому характерних елементів як усіх трьох типів, так і лише одного з них. Часом для 

ідентифікації жанру,  скажімо,  іконографії цілком досить.  Використовуючи певну 

жанрову іконографію, текст може мати цілком оригінальну структуру. В інших же 

випадках характерна жанрова іконографія нерозривно пов'язана з відповідними 

жанровими структурами чи темами. У будь-якому разі важливо, що розпізнання глядачем 

тих чи інших жанрових ознак та зіставлення ним тексту з відповідним жанром має своїм 

наслідком актуалізацію певного набору асоціацій, пов'язаних з цим жанром, що можуть 

впливати на спосіб сприйняття та інтерпретації тексту, формувати певні глядацькі 

очікування. 

Аудиторія обирає тексти на основі жанрової належності, бо певні жанри обіцяють 

їй певні специфічні задоволення. Деякі жанри орієнтовані на конкретні групи споживачів, 

на задоволення певних потреб, їм притаманних. У цьому сенсі, в системі медійного 

виробництва жанр – засіб приваблення аудиторії, він має суттєве комерційне значення. 

Саме з цим пов'язана стандартизація деяких жанрів, покликаних максимально 

задовольняти глядацькі запити й очікування. 

Жанр – категорія не тільки художніх текстів, а й будь-якої медіапродукції. Отже, 

аналізуючи медіа, важливо пам'ятати, що часом специфіка подання матеріалу передусім 

продиктована «правилами жанру» і що саме ці правила жанру визначають нерідко «сенс» 

тієї чи іншої історії. 

Іконографічний аналіз 

Медіа-теорія розглядає іконографію переважно як складник жанру. В контексті 

кіножанрової теорії поняття іконографії вперше застосував Лоренс Аловей, який 

запозичив його в історика мистецтва Ервіна Панофскі. В своїй роботі «Іконографія та 

іконологія: вступ до вивчення ренесансного мистецтва» Панофскі розрізняє три можливі 

рівні аналізу ренесансних картин, що відповідають трьом «шарам» значень. Перший 

рівень передбачає ідентифікацію та опис того, що він називає «мотивами». Мотиви, згідно 

з Панофскі, — це повторювані елементи, носії певного фіксованого значення, на яке може 

спиратися той чи інший художній текст. Тож другий рівень аналізу, відповідно, 

передбачає ідентифікацію та опис таких значень, імплікованих тими чи іншими мотивами. 

Сукупність мотиву та його значення Панофскі називає «образом». Третій же рівень 

полягає, власне, в інтерпретації цих образів – і це вже сфера іконографії. 

Використовуючи поняття іконографії щодо жанрових фільмів, Аловей говорить 

про певні мотиви (це можуть бути об’єкти, події чи навіть теми), чиє значення не 

обмежується контекстом конкретного фільму, а обумовлюється їх однаковим 

використанням в низці інших подібних фільмів (зокрема, належних одному жанрові). 

Тобто він, власне, вживає вже термін «іконографія» не тільки в сенсі певного способу 

аналізу тексту, а швидше безпосередньо в значенні певних повторюваних елементів, 

наділених фіксованим значенням. 

Поняття іконографії може використовуватися не тільки щодо жанрових текстів, але 

й ширше, щодо будь-яких візуальних текстів. У цьому випадку під іконографією ми 



  

 

розуміємо передусім візуальні коди, повторювані візуальні мотиви з фіксованим 

значенням. 

Семіотичний аналіз 

Семіотика – це теорія та опис знакових систем. Семіотика займається вивченням 

процесів і механізмів закріплення значень за знаками та символами культури та 

закономірностей їхнього функціонування в символічних практиках суспільства. 

Базове припущення семіотики – твердження, що всі символічні системи в культурі 

функціонують як мова другого порядку або текст. Опис знакових систем, від мови до 

візуальних медіа та таких людських конструктів, як міста, уможливлює аналіз 

інтерпретацій, структур соціальних цінностей та ідеологічного функціонування всіх типів 

інформації, якою ми оточені в щоденному житті. Важливе розуміння того, що всі процеси 

виробництва значень і вся символічна активність сконструйована, засвоєна та 

підпорядкована правилам, а не «природна» чи об’єктивно притаманна реальності. 

Повсякденне використання доступних знаків і символів у процесах кодування та 

декодування – питання культурної компетенції суб’єкта, а не властивість знакової системи 

як такої. Якщо ми вважаємо культурні знаки та символи будь-якого виду мовою другого 

порядку, то можемо, відповідно, досліджувати семіотичні структури, граматику значення, 

репертуар кодів, засвоєних індивідом в культурі на кшталт (та все ж з певними 

відмінностями) засвоєння ним граматики рідної мови. 

Контекстуальний аналіз 

Контекстуальний аналіз – це аналіз тексту з урахуванням контексту історичних і 

культурних обставин, що вплинули на його виробництво. Такий різновид аналізу потребує 

систематичного вивчення соціальних, політичних, економічних, філософських, релігійних 

та естетичних умов того часу та місця, де і коли текст створено. Важливий складник 

контекстуального аналізу – врахування також ролі автора (його намірів), читачів (як уяв-

них, тих, до яких апелює текст, так і реальних, які могли його читати/мати до нього 

доступ) і коментаторів (критиків, експертів, так само і будь-яких непрофесійних ко-

ментаторів) у рецепції цього тексту [1]. 

Ключові питання для виконання контекстуального аналізу 

 Що текст розкриває про себе як про текст? 

 Охарактеризуйте мову (слова, словник) і риторику (як ці слова організовано 

з певною метою). Зверніть увагу на компоненти стилю. 

 Що цей текст повідомляє нам про його цільову аудиторію (читачів, до яких 

він апелює)? 

 Якого читача уявляє автор, судячи з риторики та словника, що він 

використовує? 

 Якого роду компетенції текст вимагає від своїх читачів?  

 Як ми про це можемо дізнатися?  

 Якого роду читачів вилучено з уявної аудиторії тексту?  

 Як ми про це можемо дізнатися?  

 Який намір автора?  

 Чому автор написав цей текст?  

 Чому текст написано саме в такий спосіб, на відміну від інших способів, 

якими він міг би бути написаний? 

  Варто пам’ятати, що будь-який текст – результат низки рішень його автора. 

Автор обрав саме ці слова (чи образи, чи інші засоби), відкинувши при цьому інші, які міг 

би застосувати. Тому варто звернути увагу на те, що автор сказав (які слова обрав), що він 

не сказав (які слова не обрав)?  

 Як автор це сказав (на відміну від інших способів, якими це міг сказати)?  

 Який привід для написання цього тексту? 

 Чи він написаний у відповідь на якусь конкретну подію?  



  

 

 Яку саме?  

 Чи він результат загальніших спостережень авторащодо людських дій та/чи 

досвіду?  

 Яких саме?  

 Чи він реакція на якийсь визначений набір культурних обставин? Яких саме?  

 Чи можна текст розцінити як заклик до дії?  

 Якщо так, кого він закликає? Чому?  

 Якщо так, до яких дій закликає текст?  

 Чи цей текст — заклик/спонукання до певних роздумів/висновків? 

 Коли так, що автор прагне донести своїм читачам,до яких висновків/рішень 

їх підштовхнути?  

  Чому автор прагне цього досягти? Які наслідки можуть мати подібні 

висновки? Для чого це може бути потрібно? Кому це може бути вигідно?  

 Чи можемо ми ідентифікувати будь-які позатекстові обставини, що 

вплинули на створення чи сприйняття тексту?Такими обставинами можуть бути історичні 

чи політичні події, економічні чинники, культурні чи повсякденні практики, 

інтелектуальні, релігійні, ціннісні чи естетичні уявлення [1].. 

Комерціалізація. Аналіз медіа в контексті ринку 
Комерціалізація – це процес, в ході якого структури та зміст медіатекстів 

переорієнтовуються на здобуття прибутку, починають відображати комерційні цілі медіа-

індустрії та підпорядковуються законам ринку. 

Жодна індустрія не можлива без продукту чи сервісу, який вона пропонує 

споживачам. Для медіаіндустрії такий продукт –зміст. Інакше кажучи, основний бізнес 

медіа – це виробництво контенту, наповнення ефірного часу, друкованих сторінок, 

інтернетсайтів. У зв'язку з обмеженням часу та простору, відбір контенту дуже важливий. 

Міркування комерційної доцільності – серед найвпливовіших чинників такого відбору. 

Своєю чергою, один з основних інструментів прогнозування комерційної ефективності 

контенту – стеження за рейтингами, а також дослідження вікового та демографічного 

складу аудиторії. Приваблення максимально широкої цільової аудиторії – необхідна 

умова для продажу рекламного часу/ простору, реклама ж становить для більшості 

недержавних медіа основне джерело прибутку. Цільова аудиторія – це аудиторія, на яку 

орієнтована та чи інша реклама. Отже, комерціалізація медіа спрямована на зростання 

цільової аудиторії задля збільшення продажів рекламного часу/простору та має своїм 

наслідком орієнтацію контенту на задоволення запитів/смаків/уподобань цієї аудиторії. 

Втім важливо пам’ятати, що не тільки попит створює пропозицію, але й пропозиція здатна 

породжувати попит. Це означає, що не тільки контент медіа формується під тиском 

інтересів аудиторії, але й інтереси аудиторії формуються під впливом контенту медіа. 

Одне з ключових завдань медіа як комерційної інституції (бізнесу) – генерування 

зацікавлення аудиторії, втручання у сферу інтересу. Основні засоби привертання уваги 

аудиторії – новизна та сенсаційність (як найпривабливіший різновид новизни). У зв’язку з 

цим, за словами Н. Лумана, в (комерціалізованих) медіа дотичність до «гарячих 

тем»/сенсаційність замінює критерій істини. Рішення щодо того, чи брати до уваги ту чи 

іншу інформацію, приймають не на основі критеріїв істинності, а на основі критеріїв 

новизни, сенсаційності, дотичності до популярних/«гарячих» тем. Через це принцип 

роботи медіа полягає в тому, що можна подавати і неправдиву чи, ймовірно, неправдиву 

інформацію, якщо враховувати її функцію, – потреба в сенсаційності переважає над 

ризиком можливого викриття. 

Отже, ви спитаєте, навіщо ця теорія вчителю? Ми живемо у світі медіа, які 

впливають на нас, цей вплив проектується на учнів, і формує уявлення про предмет, який 

ми викладаємо. Вплив медіа виражається в наших коментарях, інтерпретаціях тих медіа-

текстів, які ми підбираємо до уроку.  Наше сприйняття реальності завжди опосередковане 

певною сукупністю знань, якими ми про неї володіємо. Займаючись виробництвом і 



  

 

тиражуванням знань про світ, медіа формують наше сприйняття, а отже, в певному сенсі 

конструюють для нас і наших учнів реальність [1].  
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Практичне заняття №1 

Аналіз медіатексту 

Мета: дати поняття про основні компоненти аналізу медіа тексту, розкрити основін 

види маніпуляцій зі сторони медіа; розвивати критичне мислення; виховувати естетичні 

смаки, моральні якості. 

План 

1. Критичний аналіз медіатекстів. Основні рівні маніпулювання. 

2. Етапи дослідження медіа тексту. 

3. Складники аналізу медіатексту. 

Завдання 

Проаналізуйте друкований медіа текст (журнал, газету, часопис) за критеріями, поданими 

у статті Скиби М. «Аналіз медіа текстів у процесі формування медіа грамотності 

соціальних педагогів» (див. таб. 1, с.248) 

Література 

17. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. 

– 440 с. 

18. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 

(9) клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

19. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

20. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: 

Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

21. https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-

klas/kriticnijanalizmediatekstiv 

22. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf 

 

 

Практичне заняття №2 

Друковані мас-медіа 

Мета: дати поняття про типи жанрів друкованих мас-медіа, навчити характеризувати 

структуру сучасної газети та розуміти специфіку впливу преси; розвивати критичне 

мислення; виховувати естетичні смаки 

План 

1. Характерні ознаки газетних видань. 

2. Структурні елементи газет. 

3. Жанрова специфіка газет. 

Завдання 

1. Проаналізуйте одне число однієї місцевої газети. Знайдіть у місцевих газетах приклади 

інформаційно-публіцистичного, аналітичного та художньо-публіцистичного жанрів і 

рекламу. Прокоментуйте їхнє співвідношення і поясніть, чому саме так організована 

газета? 

2. Напишіть нарис у газету про одного з відомих діячів м. Миколаєва. 

Література 

https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf


  

 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №3 

Фотографія 

Мета: дати поняття про фотографію та їхні жанри, навчити характеризувати 

фотографію як медіатекст; розвивати критичне мислення; виховувати естетичні смаки 

План 

1. Історичний розвиток фотографії. 

2. Жанри і види фотографій. 

3. Аналіз фотографії як медіа тексту. 

4. Створення образу за допомогою фотографії. 

Завдання 

1. Проаналізуйте фотографії різних жанрів я медіа текст. 

2. Ствлріть за допомогою фотографії два різні образи одного й того ж предмета (лдина, 

природа тощо). 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної 

преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №4 

Кіно 

Мета: дати поняття про кіно та кіномистецтво та його жанри, навчити 

характеризувати кіно як медіатекст; розвивати критичне мислення; виховувати 

естетичні смаки 

План 

1. Що таке кіно? Визначте його види. 

2. Назвіть та проаналізуйте особливості основних кіножанрів. 

3. Що таке мова кіно? 



  

 

4. Сучасні телевізійні жанри і формати. 

Завдання 

1. Проаналізуйте фільм Едуарда Гаврилова «Доброта» (1977) за поданим планом. 

План аналізу кінофільму 

1. Які почуття викликає кінофільму? 

2. До я кого жанру належить цей кінофільму? Яка його тема? 

3. Хто є автором медіа тексту? Коли він був створений? 

4. Назвіть головних героїв. Чому їх зображено саме так? Чи використано при їх 

зображенні стереотипи? Які саме? 

5. Які проблеми порушені тут? Чи можна їх назвати суспільними? Які суспільні 

тенденції відбито? 

6. Які епізоди кінофільму є ключовими? 

7. Проаналізуйте кінематографічні коди фільму (особливості монтажу, рух камери, 

ракурс, світло, звук, мізансцена).  

8. Кому симпатизують автори кінофільму? 

9. Чи містить кінофільм підтекст? 

10. На яку аудиторію розрахований кінофільм? 

11. Яка провідна ідея кінофільму? 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник 

/ О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №5 

Телебачення 

Мета: дати поняття про телебачення та його жанри, навчити характеризувати 

телебачення як медіатекст; розвивати критичне мислення; виховувати естетичні смаки 

План 

1. Сучасні телевізійні жанри і формати. 

2. Новини на телебаченні. 

3. Особливості створення телешоу. 

Завдання 

1. Проаналізуйте телевізійне шоу на вибір як медіатекст. 

2. Створити проект власного телешоу.  

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник 

/ О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 



  

 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №6 

Інтернет і мобільний контент 

Мета: дати поняття про Інтернет і мобільний контент, проаналізувати позитивні та 

негативні фактори активного використання мережі; розвивати критичне мислення; 

виховувати естетичні смаки, моральні якості. 

План 

1. Поняття про Інтернет. 

2. Засоби комунікації в Інтернеті. 

3. Поняття блогу та блогової журналістики. Онлайн-журналістика. Мультимедійна 

журналістика. 

4. Безпека та етика поведінки в Інтернеті. 

 

Завдання 

Підготувати доповідь на тему «Новітній мультимедійний засіб Інтернет: за і проти (пошук 

та подання аргументів)». 

 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. 

З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, 

Академія української преси, 2014. – 319 с. 

5. Жалдак М. Інформатизація школи: комп’ютер і здоров’я дитини / М.Жалдак // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 42-46. 

6. Чинок О. Мультимедіа системи та їх ефективність у системі відкритого навчання / 

О.Чинок // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 47-52. 

 

 

Практичне заняття №7 

Реклама 

Мета: дати поняття про рекламу та її форми, навчити характеризувати рекламу як 

медіа текст та створювати рекламу; розвивати критичне мислення; виховувати 

естетичні смаки 

План 

1. Історія та роль реклами в сучасному суспільстві. 



  

 

2. Види та форми реклами. 

3. Специфіка створення реклами. 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Реклама у сучасному світі». 

2. Створити власний рекламний ролик про університет. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник 

/ О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №8 

Радіо і музика 

Мета: дати поняття про радіо та музику, навчити характеризувати їх як медіатекст 

та створювати власну радіопередачу; розвивати критичне мислення; виховувати 

естетичні смаки 

План 

1. Історія виникнення радіо. 

2. Особливості сучасного радіомовлення. 

3. Відеокліп як засіб реалізації музичного твору.. 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Вплив музик на психічний та емоційний стан 

людини». 

2. Створити власний зразок радіопередачі. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник 

/ О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №9 



  

 

Комп’ютерні та відеоігри 

Мета: дати поняття про комп’ютерні та відеоігрику, навчити характеризувати їх як 

медіатекст; розвивати критичне мислення; виховувати естетичні смаки, 

толерантність і взаємоповагу. 

План 

1. Історія створення. 

2. Класифікація та жанри комп’ютерних та відеоігор 

3. Комп’ютерні та відеоігри як окремий вид мистецтва. Драматургія відеоігор. 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Вплив комп’ютерних ігор на сучасну 

людину». 

2. Підготувати повідомлення з презентацією про комп’ютерну залежність 

3. Проаналізувати комп’ютерну гру на вибір як медіатекст. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник 

/ О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 

190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практиче заняття №10 

Маніпулятивні можливості ЗМІ 

Мета: ознайомити з поняттям “маніпуляція”, виділити основні види маніпуляцій; 

визначити місце ЗМІ у сфері маніпулювання свідомістю; навчитися розпізнавати 

маніпуляції у мас-медіа, а також створювати медіатексти, користуючись знаннями про 

маніпуляцію свідомістю; розвивати  творчі здібності, уяву, критичне мислення; 

виховувати свідоме ставлення до дійсності, відповідальність, толерантність,  

взаємоповагу і гуманізм. 

План 

1. Поняття про маніпуляцію свідомістю. 

2. Маніпулятивні можливості новин. 

3. Маніпуляції у рекламі. 

4. Мультфільм як засіб маніпуляції свідомістю. 

Завдання 

1. Підготуйте презентацію на тему «Особливості маніпуляція свідомістю». 

2. Проаналізуйте відеоролик. Яка проблема у ньому порушена? 

3. Як створюються новини і яке значення має заголовок? 

4. Підберіть заголовок для поданих новин. 

5. Порівняйте дві реклами. Яка з них, на ваш погляд, є ефективнішою. 

Поясніть чому, застосовуючи відомості про рекламу та її маніпулятивні 

можливості: 



  

 

 

Фірма «Нагодуй-ка» пропонує макарони, крупи, яйця, молочні продукти, є 

знижки! 

У нас хороший товар, якісна сировина, зручна доставка продуктів до дому, тому у 

нашому магазині приємно робити покупки. Довідки за телефоном: 333-222-222. 

 

Голодний? Хочеш харчуватися смачно, правильно і недорого? 

«Нагодуй-ка» сім'ю натуральними продуктами. Геть хімію, хай живе натуральна 

їжа! 

Доставимо до вашого столу найкраще. 

Багато купиш – отримаєш знижку! 

За стіл рідню свою клич і нам швидше подзвони: 333-222-222. 

 

6. Проаналізуйте приклади політичної, соціальної та комерційної реклами.  

7. Проаналізуйте зразки рекламних відеороликів. Чи можна назвати їх 

ефективними. Чому? 

8. Візьміть участь у діловій грі. Поділіться на три групи. Завдання кожної 

групи підготувати рекламу шкільного приладдя. Третя група – експерти, киї 

проаналізують якість реклами. 

9. Що таке мультфільм і яке значення він має для виховання сучасної дитини? 

10. Які сучасні мультфільми є корисними, а які шкідливими? Вашу думку 

обґрунтуйте. 

11. Порівняйте два мультиплікаційні уривки. Чим вони відрізняються? Як 

впливають на глядача? 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. 

– 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу 

/ Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: 

Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

5. https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-

klas/kriticnijanalizmediatekstiv 

6. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf 
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МКР1 

1.Прочитайте текст з різних підручників з історії та виконайте завдання: 

 підкресліть прямою лінією інформацію, яка є фактом; 

 підкресліть хвилястою лінією інформацію, яка є судженням автора; 

 хто, на вашу думку, є замовником цих текстів; 

 коли, на ваш погляд, вийшли ці підручники (приблизно назвати часові рамки) та 

аргументуйте вашу відповідь. 

 

Учебник 1 

Феодальные синьоры жили в замках, которые обыкновенно строились на 

возвышенных местах. Главным назначением замков было служить надежным убежищем 

на случай неприятельских нападений... Вокруг замковых стен...шел широкий ров. Ворота 

запирались тяжелою железною решеткою, которая свободно опускалась и поднималась, 

представляя некоторое подобие рыцарского забрала. К углам замковой стены примыкали 

башни с зубцами... В середине пространства, занимаемого замком, возвышалась главная 

башня, в которой хранились сокровища синьора, а кругом располагались жилые 

помещения и хозяйственные постройки. Большую часть времени феодальные владельцы 

проводили вне своей семьи: на охоте, на войне, в каком-нибудь набеге. Сильно 

оживлялись обитатели замков, когда к ним заходил какой-либо певец, рассказчик, 

фокусник или пилигрим. Несказанно радовались они вестнику, приглашавшему их на 

турнир. 

Учебник 2 

На холме или высокой скале, подобно гнезду хищной птицы, возвышался над 

окружающей местностью замок. Это было жилище феодала и его крепость. В замке 

феодал укрывался от восставших крестьян и нападений других феодалов...  

Мощные стены с зубчатыми башнями служили надежной защитой. Замок был 

окружен широким рвом с водой. Через ров к воротам был перекинут подъемный мост; на 

ночь или при нападении врага его поднимали на цепях. По сигналу тревоги воины 

феодала спешили занять свои места на стенах и башнях... 

Над всеми постройками замка возвышалась главная башня. В ней феодал со своими 

воинами и слугами могу выдержать долгую осаду... В подвальном помещении находился 

колодец с водой и хранились запасы продуктов. Здесь же была тюрьма; в сыром, темном 

подземелье томились пленники и непокорные крестьяне, прикованные цепями к стене... 

Замок постоянно напоминал крестьянам о грозной силе феодала. С ненавистью 

смотрели они на его высокие башни и мрачные стены. Не раз из замка выезжали на конях 

воины, чтобы грабить крестьян. 
 

 

МКР2 

Перегляньте фільм «Тайна Снежной королевы» (1986), поставлену Миколою 

Александровичем за мотивами казки Г.К.Андерсена «Снігова королева». Зробіть 

наративний аналіз фільму як медіатексту за наступним планом: 

1. Хто є головними героями фільму? Якими рисами наділяє їх автор? 

2. Які проблеми піднімаються тут? 

3. Якими композиційні прийоми використані у фільмі? 

4. Які засоби застосовує режисер для впливу на аудиторію? 

5. Яким перед нами постає автор даного медіатексту? 

6. На яку аудиторію розрахований фільм? 

7. Яка головна думка медіатексту? 

8. Чи є інтерпретація казки Г.К.Андерсена вдалою, чи доносить вона те, про що 

хотів сказати письменник у своєму творі? 

 



  

 

Теоретичний матеріал для виконання МКР2 

Сюжетний (наративний) аналіз 

Медіа-тексти подають версії реальності, організовуючи ті чи інші події в історії. 

Наративи можуть бути завершеними (як фільми, де якась історія розказується від початку 

до кінця), продовжуваними (як новини) чи серійними (як серіали). Є також міні-наративи, 

що обмежуються зображенням уривку історії, яку глядач має завершити самостійно, — 

техніка, часто використовувана в рекламі. Різними типами наративів можна вважати жарт, 

новину, казку, сповідь, повчальну історію тощо. Всі ці наративи передбачають різні 

погляди, різне ставлення до подій, різний стиль викладу, можуть застосовувати різні коди. 

Важливо розуміти відмінність між «історією» та «наративом». Наратив – це спосіб, 

яким розказана історія: та сама послідовність подій, в яких беруть участь ті ж самі 

персонажі, може бути розказана зовсім по-різному, організована в різні наративи. 

Поняття наративу вказує на відносність відмінності між «фактами» та «вигадками» 

в медіа: і ті й інші організовані, скомпоновані, «розказані» аудиторії, відповідно до певної 

наративної структури. 

Ключові елементи наративу 

Наратор 

Той, хто організовує, відбирає та коментує події та персонажів в наративі. Зазвичай 

наратор — це той, хто розказує історію, але він може також явно чи приховано оцінювати 

чи авторитетно коментувати матеріал. 

В кіно- та теленаративах може виникати враження відсутності наратора, як 

видимого оповідача. Втім функції наратора виконують камера та монтаж, конструюючи 

кадр за кадром порядок оповіді, відбираючи й організовуючи образи. Коментар також 

може бути імпліцитно вписаним у той чи інший епізод чи образ. Формування оцінки у 

глядача може відбуватися, скажімо, шляхом специфічної комбінації образів. 

Погляд, з якого представлено події та персонажі  

Це може бути і суб'єктивна позиція оповідача, його ставлення до подій (скажімо, 

він зовнішній спостерігач, залучений спостерігач, безпосередній учасник, автор тощо), і, 

скажімо, ціннісна чи ідеологічна перспектива, з якої оцінюють події.  

Аудиторія 

Важливо зрозуміти, що ми, як глядачі, привносимо в історію. Чи ми просто 

реконструюємо значення, закладені виробником повідомлення, чи наше сприйняття історії 

опосередковане якимись особистими емоціями, думками, цінностями, уявленнями. Одні й 

ті ж події можуть викликати різні прочитання, емоції та асоціації, та бути по-різному 

оцінені різними глядачами. 

Для аналізу наративу слід поставити запитання: хто адресат повідомлення? 

Наратив зазвичай передбачає певного адресата, звертається до певного типу глядачів у 

певний спосіб. Можна навіть сказати, що певною мірою наратив конструює свого 

адресата. Глядач повинен бути знайомий з конвенціями того  чи іншого наративу. Кожен 

медіатекст конструює власну «ідеальну аудиторію», промовляє  саме до певного типу 

глядача, а не до іншого, відповідно, вилучає певні  тендерні, расові, соціальні  чи вікові 

групи. Для аналізу наративу важливо, яку користь чи задоволення індивіди дістають від 

програм/фільмів, чому деякі типи наративів «нічого не говорять» («не промовляють») до  

певних індивідів чи груп.  

Структура наративу 

Наратив завжди будується довкола якоїсь зміни, виникнення проблеми та її 

розв'язання. 

Найзагальніше структуру наративу можна описати так: 

I – стан рівноваги; 

II – порушення стану рівноваги якоюсь дією; 

III – розпізнання того, що таке порушення відбулося (реакція); 

IV – спроба усунути порушення; 



  

 

V – відновлення рівноваги. 

Драматургія наративу зазвичай ґрунтується на бажанні відновити рівновагу. 

Аналізуючи той чи інший медіанаратив, важливо встановити, як події розміщуються в цій 

структурі. Залежно від того, як структуровано той чи інший наратив, у глядача може 

формуватися уявлення про те, яку ситуацію вважати «станом рівноваги» (бажаним 

станом), які події розцінювати як «порушення рівноваги», а які дії – як її «відновлення». 

Герої 

Варто поставити собі питання: що важливіше в тому чи іншому наративі — події 

чи герої? Герої можуть бути рушіями сюжету або всього лише його функціями. 

Тип або жанр. Коди  

Аналіз будь-якого фільму чи телевізійної програми повинен виявити, яким чином 

ці елементи (чи деякі з них) опосередковують репрезентацію «реальності» в рамках цього 

фільму чи програми. 
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Практичне заняття №1 

Аналіз медіатексту 

Завдання 

Проаналізуйте друкований медіа текст (журнал, газету, часопис) за критеріями, поданими 

у статті Скиби М. «Аналіз медіа текстів у процесі формування медіа грамотності 

соціальних педагогів» (див. таб. 1, с.248) 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

5. https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-

klas/kriticnijanalizmediatekstiv 

6. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf 

 

 

Практичне заняття №2 

Друковані мас-медіа 

Завдання 

1. Проаналізуйте одне число однієї місцевої газети. Знайдіть у місцевих газетах приклади 

інформаційно-публіцистичного, аналітичного та художньо-публіцистичного жанрів і 

рекламу. Прокоментуйте їхнє співвідношення і поясніть, чому саме так організована 

газета? 

2. Напишіть нарис у газету про одного з відомих діячів м. Миколаєва. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №3 

Фотографія 

Завдання 

1. Проаналізуйте фотографії різних жанрів я медіа текст. 

https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-klas/kriticnijanalizmediatekstiv
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf


  

 

2. Ствлріть за допомогою фотографії два різні образи одного й того ж предмета (лдина, 

природа тощо). 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – Київ: 

Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної 

преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №4 

Завдання 

1. Проаналізуйте фільм Едуарда Гаврилова «Доброта» (1977) за поданим 

планом. 

План аналізу кінофільму 

1. Які почуття викликає кінофільму? 

2. До я кого жанру належить цей кінофільму? Яка його тема? 

3. Хто є автором медіа тексту? Коли він був створений? 

4. Назвіть головних героїв. Чому їх зображено саме так? Чи використано при їх 

зображенні стереотипи? Які саме? 

5. Які проблеми порушені тут? Чи можна їх назвати суспільними? Які суспільні 

тенденції відбито? 

6. Які епізоди кінофільму є ключовими? 

7. Проаналізуйте кінематографічні коди фільму (особливості монтажу, рух 

камери, ракурс, світло, звук, мізансцена).  

8. Кому симпатизують автори кінофільму? 

9. Чи містить кінофільм підтекст? 

10. На яку аудиторію розрахований кінофільм? 

11. Яка провідна ідея кінофільму? 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 



  

 

 

Практичне заняття №5 

Телебачення 

Завдання 

1. Проаналізуйте телевізійне шоу на вибір як медіатекст. 

2. Створити проект власного телешоу.  

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №6 

Інтернет і мобільний контент 

Завдання 

Підготувати доповідь на тему «Новітній мультимедійний засіб Інтернет: за і проти (пошук 

та подання аргументів)». 

 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; 

За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 
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3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 
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вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

5. Жалдак М. Інформатизація школи: комп’ютер і здоров’я дитини / М.Жалдак // 

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 42-46. 

6. Чинок О. Мультимедіа системи та їх ефективність у системі відкритого навчання / 

О.Чинок // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 47-52. 

 

 

Практичне заняття №7 

Реклама 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Реклама у сучасному світі». 

2. Створити власний рекламний ролик про університет. 



  

 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 
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4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №8 

Радіо і музика 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Вплив музик на психічний та емоційний 

стан людини». 

2. Створити власний зразок радіопередачі. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №9 

Комп’ютерні та відеоігри 

Завдання 

1. Підготувати презентацію на тему «Вплив комп’ютерних ігор на сучасну 

людину». 

2. Підготувати повідомлення з презентацією про комп’ютерну залежність 

3. Проаналізувати комп’ютерну гру на вибір як медіатекст. 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 



  

 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практиче заняття №10 

Завдання 

1. Підготуйте презентацію на тему «Особливості маніпуляція свідомістю». 

2. Проаналізуйте відеоролик. Яка проблема у ньому порушена? 

3. Як створюються новини і яке значення має заголовок? 

4. Підберіть заголовок для поданих новин. 

5. Порівняйте дві реклами. Яка з них, на ваш погляд, є ефективнішою. 

Поясніть чому, застосовуючи відомості про рекламу та її маніпулятивні 

можливості: 

 

Фірма «Нагодуй-ка» пропонує макарони, крупи, яйця, молочні продукти, є 

знижки! 

У нас хороший товар, якісна сировина, зручна доставка продуктів до дому, тому у 

нашому магазині приємно робити покупки. Довідки за телефоном: 333-222-222. 

 

Голодний? Хочеш харчуватися смачно, правильно і недорого? 

«Нагодуй-ка» сім'ю натуральними продуктами. Геть хімію, хай живе натуральна 

їжа! 

Доставимо до вашого столу найкраще. 

Багато купиш – отримаєш знижку! 

За стіл рідню свою клич і нам швидше подзвони: 333-222-222. 

 

1. Проаналізуйте приклади політичної, соціальної та комерційної реклами.  

2. Проаналізуйте зразки рекламних відеороликів. Чи можна назвати їх 

ефективними. Чому? 

3. Візьміть участь у діловій грі. Поділіться на три групи. Завдання кожної 

групи підготувати рекламу шкільного приладдя. Третя група – експерти, 

киї проаналізують якість реклами. 

4. Що таке мультфільм і яке значення він має для виховання сучасної 

дитини? 

5. Які сучасні мультфільми є корисними, а які шкідливими? Вашу думку 

обґрунтуйте. 

6. Порівняйте два мультиплікаційні уривки. Чим вони відрізняються? Як 

впливають на глядача? 

Література 

1. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, 

О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. 

– К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 



  

 

2. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 

(9) клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 
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4. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 
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Практичне заняття №1 

Аналіз медіатексту 

Завдання 

Проаналізуйте друкований медіа текст (журнал, газету, часопис) за критеріями, поданими 

у статті Скиби М. «Аналіз медіа текстів у процесі формування медіа грамотності 

соціальних педагогів» (див. таб. 1, с.248) 

Література 

7. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 

8. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. 

Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 

9. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

10. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

11. https://sites.google.com/site/mediakulturaschool2/uroki-10-

klas/kriticnijanalizmediatekstiv 

12. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/3273/1/Skyba_%20Analiz%20mediatekstiv_2012.pdf 

 

 

Практичне заняття №2 

Друковані мас-медіа 

Завдання 

3. Проаналізуйте одне число однієї місцевої газети. Знайдіть у місцевих газетах приклади 

інформаційно-публіцистичного, аналітичного та художньо-публіцистичного жанрів і 

рекламу. Прокоментуйте їхнє співвідношення і поясніть, чому саме так організована 

газета? 

4. Напишіть нарис у газету про одного з відомих діячів м. Миколаєва. 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та 

ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 
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Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. – 190 с. 
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В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 
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Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – К.: Центр 

вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №3 

Фотографія 

Завдання 

3. Проаналізуйте фотографії різних жанрів я медіа текст. 
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4. Ствлріть за допомогою фотографії два різні образи одного й того ж предмета (лдина, 

природа тощо). 

Література 

9. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний посібник / 

О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; За 

ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 
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Практичне заняття №4 

Завдання 

2. Проаналізуйте фільм Едуарда Гаврилова «Доброта» (1977) за поданим 

планом. 

План аналізу кінофільму 

12. Які почуття викликає кінофільму? 

13. До я кого жанру належить цей кінофільму? Яка його тема? 

14. Хто є автором медіа тексту? Коли він був створений? 

15. Назвіть головних героїв. Чому їх зображено саме так? Чи використано при їх 

зображенні стереотипи? Які саме? 

16. Які проблеми порушені тут? Чи можна їх назвати суспільними? Які суспільні 

тенденції відбито? 

17. Які епізоди кінофільму є ключовими? 

18. Проаналізуйте кінематографічні коди фільму (особливості монтажу, рух 

камери, ракурс, світло, звук, мізансцена).  

19. Кому симпатизують автори кінофільму? 

20. Чи містить кінофільм підтекст? 

21. На яку аудиторію розрахований кінофільм? 

22. Яка провідна ідея кінофільму? 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 
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8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 



  

 

 

Практичне заняття №5 

Телебачення 

Завдання 

3. Проаналізуйте телевізійне шоу на вибір як медіатекст. 

4. Створити проект власного телешоу.  

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 
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2014. – 190 с. 
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8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №6 

Інтернет і мобільний контент 

Завдання 

Підготувати доповідь на тему «Новітній мультимедійний засіб Інтернет: за і проти (пошук 

та подання аргументів)». 

 

Література 
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О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, В.В.Різун та ін..; 

За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с. 
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Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, О.П.Мокрогуза. – 
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вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 
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Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 42-46. 

12. Чинок О. Мультимедіа системи та їх ефективність у системі відкритого навчання / 

О.Чинок // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4.– С. 47-52. 

 

 

Практичне заняття №7 

Реклама 

Завдання 

3. Підготувати презентацію на тему «Реклама у сучасному світі». 

4. Створити власний рекламний ролик про університет. 



  

 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 
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клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №8 

Радіо і музика 

Завдання 

3. Підготувати презентацію на тему «Вплив музик на психічний та емоційний 

стан людини». 

4. Створити власний зразок радіопередачі. 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практичне заняття №9 

Комп’ютерні та відеоігри 

Завдання 

4. Підготувати презентацію на тему «Вплив комп’ютерних ігор на сучасну 

людину». 

5. Підготувати повідомлення з презентацією про комп’ютерну залежність 

6. Проаналізувати комп’ютерну гру на вибір як медіатекст. 

Література 

5. Медіакультура особистості: соціально-психологчний підхід: Навчальний 

посібник / О.Т.Баришполець, Л.А.Найдьонова, Г.В.Мироненко, О.Є.Голубева, 

В.В.Різун та ін..; За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. – К.: Міленіум, 

2010. – 440 с. 



  

 

6. Основи медіа грамотності: Навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) 

клас. Плани-конспекти уроків / За ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошинюк, 

О.П.Мокрогуза. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 

2014. – 190 с. 

7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.В.Різуна та 

В.В.Літостанського. – Київ: Академія української преси, 2013. – 447 с. 

8. Шейбе С. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз 

Рогоу / Перекл. З англ.. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. – 319 с. 

 

 

Практиче заняття №10 

Завдання 

6. Підготуйте презентацію на тему «Особливості маніпуляція свідомістю». 

7. Проаналізуйте відеоролик. Яка проблема у ньому порушена? 

8. Як створюються новини і яке значення має заголовок? 

9. Підберіть заголовок для поданих новин. 

10. Порівняйте дві реклами. Яка з них, на ваш погляд, є ефективнішою. 

Поясніть чому, застосовуючи відомості про рекламу та її маніпулятивні 

можливості: 

 

Фірма «Нагодуй-ка» пропонує макарони, крупи, яйця, молочні продукти, є 

знижки! 

У нас хороший товар, якісна сировина, зручна доставка продуктів до дому, тому у 

нашому магазині приємно робити покупки. Довідки за телефоном: 333-222-222. 

 

Голодний? Хочеш харчуватися смачно, правильно і недорого? 

«Нагодуй-ка» сім'ю натуральними продуктами. Геть хімію, хай живе натуральна 

їжа! 

Доставимо до вашого столу найкраще. 

Багато купиш – отримаєш знижку! 

За стіл рідню свою клич і нам швидше подзвони: 333-222-222. 

 

7. Проаналізуйте приклади політичної, соціальної та комерційної реклами.  

8. Проаналізуйте зразки рекламних відеороликів. Чи можна назвати їх 

ефективними. Чому? 

9. Візьміть участь у діловій грі. Поділіться на три групи. Завдання кожної 

групи підготувати рекламу шкільного приладдя. Третя група – експерти, 

киї проаналізують якість реклами. 

10. Що таке мультфільм і яке значення він має для виховання сучасної 

дитини? 

11. Які сучасні мультфільми є корисними, а які шкідливими? Вашу думку 

обґрунтуйте. 

12. Порівняйте два мультиплікаційні уривки. Чим вони відрізняються? Як 

впливають на глядача? 

Література 
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Питання до заліу та екзамену з формування медіакультури  

вчителя почткової школи  

 

1. Які основні функції медіакультури Ви знаєте? 

2. Що таке інформаційне суспільство? 

3. Які тенденції розвитку інформаційного суспільства на сьогодні? 

4. Яка роль комунікативних технологій у розвитку інформаційного суспільства? 

5. Що таке медіаосвіта? 

6. Що таке мідіаграмотність? 

7. Назвіть основні теорії медіаосвіти? 

8. Що визначає стан інформаційної політики? 

9. Які документи, органи державної влади займаються регулюванням інформаційної 

політики в Україні? 

10. Які повноваження мають центральні органи державної влади в галузі інформації?   

11. У чому полягає концепція державної інформаційної політики? 

12. Поясніть значення поняття інформаційна культура? 

13. У чому полягає суспільне значення медіаосвіти?  

14. Розкрийте суть поняття «медіаграмотність»? 

15. Які особливості медіаосвіти у країнах Заходу? 

16. Як розвивається медіаосвіта в Україні? 

17. Коли виник термін «медіаосвіта»? Коли і де почали навчання з медіаосвіти?  

18. Що таке «медіаосвіта»?  

19. Дайте визначення «медіаграмотності», чим вона відрізняється від медіаосвіти.  

20. В чому полягає мета медіаосвіти?  

21. Яке головне завдання медіаграмотності? 

22. У чому суть ідеологічної теорії медіаосвіти?  

23. Які цілі протекціоністської / захисної теорії медіа- освіти? 

24. Чим відрізняються культурологічна та семіотич- на теорії медіаосвіти? 

25. Чи можливий синтез теорій медіаосвіти?  

26. У чому недоліки практичної теорії медіаосвіти? 

27. Особливості рубрикації медіа-порталу MediaSapiens? 

28. Які інформаційні ресурси займаються регулюванням медіакультури? 

29. У чому полягають особливості взаємодії медіа і культури? 

30. Що таке моніторинг? Які види моніторингу знаєте? 

31. У чому полягає суть регуляторної ролі медіакритики? 



  

 

32. Які методики медіаекології, медіакритики, медіаграмотності, медіа філософії Ви 

знаєте?   

33. У чому полягає суть поняття медіатизації та її наслідків для соціального 

управління? 

34. Що таке медіакритика? 

35. Які функції медіакритики Ви знаєте?  

36. У чому полягає суть соціальної ролі медіакритики? 

37. Який вплив має медіакритика на формування медіакультури суспільства?  

38. Що таке інформаційне суспільство? 

39. Які особливості інформаційного суспільства в Україні? 

40. Що впливає на формування інформаційного суспільства? 
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Тестові завдання з дисципліни «Формування медіа культури вчителя початкової 

школи» для спеціальності «Початкова освіта» 

 

Варіант 1 

 

1. Повідомлення про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, 

ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі 

машини та інші системи називається… 

а. фактом;  

б. реальною дійсністю; 

в. інформацією; 

г. меседжем. 

 

2. Інформація, яка адекватно відображує реалії, ні на йоту не спотворюючи сутність 

явищ, подій, фактів є… 

а. правдою; 

б. істиною;  

в. брехнею; 

г. фактом 

 

3. Сукупність усіх видів інформаційно-комунікаційної діяльності людини й 

суспільства та її наслідків називається… 

а. загальною культурою 

б. комунікативною культурою 

в. інформаційною культурою 

г. медіакультурою 

 

4. Складовими інформаційної культури є: 

а. інтелектуальний потенціал, інформаційний світогляд, інформаційний менталітет, 

інформаційно-орієнтована діяльність; 

б. медіаобізнаність, медіаосвіченість, медіаграмотність; 

в. загальна культура, комунікативна культура, медіакультура; 

г. інтелектуальний потенціал, інформаційний світогляд, комунікативна культура, 

медіакультура; 

 

5. Комплекс настановлень щодо характеру інформаційного продукту, отримуваного 

від мас-медіа називається… 

а. медіаосвченістю; 

б. медіаграмотністю; 

в. медіакультурою; 

г. медатекстом. 

 

6. Складовими медіакультури є: 

а. комунікативна культура, медіаграмотність, медіаобізнаність, інформаційна 

культура; 



  

 

б. комунікативна культура, інформаційна культура; 

в. медіаграмотність, медіаобізнаність, медіаосвіченість; 

г. інформація, комунікація, медіаповідомлення. 

 

7. Комплекс навичок та вмінь не лише користуватися технікою мас-медіа та 

спілкуватися за її допомогою, а й розрізняти першорядну й другорядну інформацію, 

абстрагуватися від надлишкової, сповна сприймати зміст, «прочитувати» підтекст і 

тлумачити їх називається… 

а. медіаграмотністю; 

б. медіаобізнаністю; 

в. медіакультурою; 

г. медіаосвіченістю. 

 

8. Інформаційне повідомлення , викладене у будь-якому виді та жанрі медіа (газетна 

стаття, телепередача, фільм тощо) – це… 

а. медіакритика; 

б. медіапродукт; 

в. медіамистецтво; 

г. медіатекст. 

 

9. Маніпуляції свідомістю – це… 

а. прийоми в журналістиці, які використовуються для тиску на емоційний та 

моральний стан людини; 

б. один із способів придушення волі людей шляхом духовного впливу на них через 

програмування їхньої поведінки; 

в. технології, які застосовуються у медіапросторі; 

г. вказівка або порада діяти певним чином. 

 

10. Художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова або виразу на основі 

аналогії, схожості називається… 

а. епітетом; 

б. гіперболою; 

в. алегорією; 

г. метафорою. 

 

11. Як називалася перша українська газета? 

а. «Харківський Демокрит»; 

б. «Зоря Галицька»; 

в. «Основа»; 

г. «Русалка Дністрова». 

 

12. Сукупність масових періодичних видань, призначених для маосового читача 

дістало наступну назву… 

а. газета; 

б. журнал; 

в. преса; 



  

 

г. альманах.  

 

13. Який рік вважають роком створення радіо? 

а. 1895; 

б. 1878; 

в. 1926; 

г. 1838. 

 

14. Хто відзняв перші короткометражні фільми? 

а. Гульєльмо Марконі; 

б. брати Люм’єри; 

в. Олександр Попов; 

г. Семюел Морзе. 

 

15. «Батьком Інтернету» називають... 

а. Вінтона Серфа; 

б. Гульєльма Марконі; 

в. Семюела Морзе; 

г. Едварда Майбріджа. 

 

16. Дайджест – це… 

а. основні відомості про газету; 

б. надзаголовок, який позначає розділ газети; 

в. передрук цікавих матеріалів з інших видань; 

г. заголовок, що єднає тематичну добірку. 

 

17. Отримання висловлювань осіб на певні теми шляхом ставлення цілеспрямованих 

запитань називається… 

а. бесіда; 

б. репортаж; 

в. стаття; 

г. інтерв’ю.  

 

18. Коментар – це… 

а. відгук на витвір художньої літератури, мистецтва, науки; 

б. обмін думками; 

в. роздум із приводу будь-якого актуального питання; 

г. сатиричне зображення літературного твору, політичного виступу тощо. 

 

19. Форма комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та 

інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи 

чи громадської позиції називається… 

а. маніпуляція; 

б. пародія; 

в. гасло; 

г. реклама. 



  

 

 

20. Хто зробив перший фотознімком, який дістав назву «Вид з вікна»? 

а. Джозеф Нісефор Ньєпс; 

б. Генрі Пінч Робінсон; 

в. Вінтон Серф; 

г. Гульєльмо Марконі 

 

21. Фотоколаж, фотомонтаж, пост обробка, фото жаба є… 

а. видами фотомистецтва; 

б. фотоефектами; 

в. основними видами фотоманіпуляції; 

г. основними видами фотопропаганди. 

 

22. Поєднання кількох фотографій в одній картинці отримало назву… 

а. фотомонтаж; 

б. фотоколаж; 

в. фотожаба; 

г. фотомікс. 

 

23. Макрозйомка – це… 

а. зображення тварин у середовищі їх пес посереднього перебування; 

б. зображення живої природи; 

в. фотографування дуже маленьких об’єктів; 

г. зображення певних неживих предметів. 

 

24. Кіно поділяється на такі види: 

а. художнє кіно, документальне кіно, анімаційне кіно; 

б. художнє кіно, ігрове кіно, документальне кіно, анімаційне кіно; 

в. комедія; фентезі, драма, екшн-фільм; 

г. художнє кіно, документальне кіно. 

 

25. Кіножанр, робота камери, монтаж, освітлення, колір, мізансцена є… 

а. основними кінематографічними кодами; 

б. основними кінематографічними видами; 

в. основними кінематографічними засобами; 

г. основними кінематографічними спецефектами; 

 

26. Зміст кадру, спосіб розміщення дійових осіб чи обставин дії в сцені називається… 

а. ракурсом; 

б. кінотекстом; 

в. послідовним монтажем; 

г. мізансценою. 

 

27. Інфотеймент – це… 

а. фактологічний огляд; 

б. інформація з елементами розваги; 



  

 

в. різновид ток-шоу; 

г. провідний жанр тележурналістики. 

 

28. Короткий виклад концепції сценарію чи сюжету, його змісту, суті сюжетного 

конфлікту отримав назву… 

а. синопсис; 

б. нарис; 

в. огляд; 

г. коментар. 

 

29. Інтернет-спільнота користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на базі одного 

сайту називається: 

а. форумом; 

б. соціальною базою; 

в. соціальною мережею в Інтернеті; 

г. чатом. 

 

30. Інтернет-щоденник, або веб-сайт, де можна ділитися інформацією, яка постійно 

оновлюється, з тими, хто читає вашу сторінку називається… 

а. форумом; 

б. блогом; 

в. соцмережею; 

г. чатом. 

 

31. Інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів цієї 

інформації та їх інтерес щодо таких особи чи товару називається… 

а. пропаганда; 

б. маніпуляція; 

в. оголошення; 

г. реклама. 

 

32. Види реклами за метою впливу: 

а. комерційна, соціальна, політична; 

б. інформаційна, персональна,нагадувальна; 

в. комерційна, політична; 

г. комерційна, соціальна, політична, інформаційна, персональна, нагадувальна; 

 

33. Фраза в кінці рекламного тексту, які спонукають споживача до здійснення 

покупки, пам'ятні атрибути рекламної кампанії в цілому має назву… 

а. гасло; 

б. заклик; 

в. стереотип; 

г. слоган. 

 



  

 

34. Концепція, програмування, дизайн рівнів, графіка, звукове оформлення є 

етапами створення: 

а. реклами; 

б. відеокліпу; 

в. комп’ютерної гри; 

г. анімації. 

 

35. Переслідування осіб з використанням сучасних електронних технологій6 

Інтернету (електронної пошти, форумів, чатів, ICQ) та інших засобів електронної 

техніки (мобільних телефонів, пейджера) має назву… 

а. кібербулінг; 

б. кібератака; 

в. інтернет-маніпуляція; 

г. флеймінг. 

 

36. Обмін короткими емоційними репліками між двома і більше людьми, що 

розгортається в публічних місцях мережі називається… 

а. хеппісленінг; 

б. кібербулінг; 

в. флеймінг; 

г. нападки. 

 

37. Розміщення у мережі відеороликів із записами реальних сцен насильства без 

згоди жертви називається… 

а. хеппісленінг; 

б. кібербулінг; 

в. флеймінг; 

г. нападки. 

 

38. Репрезентація – це… 

а. це процес, в ході якого структури та зміст медіатекстів переорієнтовуються на 

здобуття прибутку 

б. представлення реальності з певної позиції. 

в. сприйняття реальності через посередництво мови; 

г. аналіз ситуації з певної позиції. 

 

39. Стереотип – це… 

а. сприйняття реальності через посередництво мови; 

б. аналіз ситуації з певної позиції. 

в. панівна ідеологія; 

г. усталене ставлення до подій, вироблене на основі порівняння їх з внутрішніми 

ідеалами. 

 

40. Комбінація мовного тексту зі здатністю комп’ютера здійснювати інтерактивне 

розгалуження або динамічне відтворення нелінійного тексту, який не може бути 

надрукований на аркуші паперу у звичайний спосіб – це… 



  

 

а. медіатекст; 

б. відеокліп; 

в. відеоролик; 

г. гіпертекст. 

 

41. Світогляд, набір ідей та уявлень, що приймаються «на віру», визначаючи нашу 

«картину світу» та відповідно обумовлюючи соціальні відносини називається… 

а. ідеологія; 

б. стереотип; 

в. семіотика; 

г. гегемонія. 

 

42. Аналіз тексту з урахуванням контексту історичних і культурних обставин, що 

вплинули на його виробництво називається… 

а. критичним; 

б. іконографічним; 

в. контекстуальним; 

г. семіотичним. 

 

43. Спосіб класифікації текстів за сукупністю повторюваних ознак має назву… 

а. вид; 

б. жанр; 

в. наратив; 

г. іконографія. 

 

44. Який різновид маніпуляції проілюстрований у фразі: «Ви запам’ятаєте телефон 

або Вам його записати?». 

а. правило трьох «так»; 

б. очевидне припущення; 

в. вибір без вибору; 

г. пряме навіювання. 

 

45. Який різновид маніпуляції проілюстрований у фразі: «Ми зібралися у цій залі, 

щоб підбити підсумки виконаної роботи й обговорити плани на майбутнє. І тому нам 

дуже важливо зараз одностайно проголосувати за тим списком, який ви отримали». 

а. правило трьох «так»; 

б. очевидне припущення; 

в. вибір без вибору; 

г. пряме навіювання. 

 

46. Який різновид маніпуляції проілюстрований у фразі: «Якщо ви переглянете це 

відео до кінця, ви зрозумієте, як легко розібратися в засобах маніпуляції».  

а. правило трьох «так»; 

б. очевидне припущення; 

в. вибір без вибору; 

г. пряме навіювання. 



  

 

 

47. Художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, 

предмета, поняття, дії має назву… 

а. метафора; 

б. епітет; 

в. гротеск; 

г. метонімія. 

 

48. Сукупність подій, що розвиваються послідовно і становлять основний зміст 

художнього твору – це… 

а. текст; 

б. ідея; 

в. сюжет; 

г. сценарій. 

 

49. Адаптивна, інформативна, розвивальна, практична, творча функції є 

функціями… 

а. медіаосвіти; 

б. медіакультури; 

в. медіаобізнаності; 

г. медіаграмотності. 

 

50. Подія, повідомлення, що, вражаючи чимсь, збуджують багатьох, викликають 

загальне зацікавлення має назву… 

екшн; 

шоу; 

сенсація; 

гротеск. 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

1. Знання медіатексту, його змісту та особливостей художньої форми.  

2. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного медіатексту. 

3. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до поставленого 

питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  

4. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

5. Відзначення елементів медіатексту. 

6. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  

7. Уміння розпізнавати маніпуляцію у засобах масової інформації.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 

одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 

йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності, презентацій, проектів. 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

8. Знання медіатексту, його змісту та особливостей художньої форми.  

9. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного медіатексту. 

10. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до поставленого 

питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  

11. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

12. Відзначення елементів медіатексту. 

13. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  

14. Уміння розпізнавати маніпуляцію у засобах масової інформації.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 

одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 

йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності, презентацій, проектів. 

 

 



  

 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Кредит 1. Світ інформації та його вимоги до особистості 

1 Основи інформаційного суспільства.  

2 Світовий досвід медіаосвіти 

Кредит 2. Різновиди та історичний розвиток медіа 

1 Маніпулятивні можливості преси. Аналіз газети  

2 Створення образу людини за допомогою фотографії. Аналіз фото 

3 Аналіз кінофільмів. Аналіз відеороликів.  

4 Безпека та етика поведінки в Інтернеті. 

5 Вплив музики на психічний та емоційний стан людини 4 

6 Маніпуляційні можливості реклами 

Кредит 3. Медіатексти: аналіз, запобіганням маніпуляціям і створення 

1 Поняття про стереотипи. Іконографічний аналіз. Контекстуальний аналіз  

2 Технології маніпуляції свідомістю та їхнє використання ЗМІ  

 

- 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; 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

1. Знання медіатексту, його змісту та особливостей художньої форми.  

2. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного медіатексту. 

3. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до поставленого 

питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  

4. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

5. Відзначення елементів медіатексту. 

6. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  

7. Уміння розпізнавати маніпуляцію у засобах масової інформації.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 

одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 

йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності, презентацій, проектів. 

 

 

 



  

 

МКР для студентів заочної форми навчання 

МКР1 

1.Прочитайте текст з різних підручників з історії та виконайте завдання: 

 підкресліть прямою лінією інформацію, яка є фактом; 

 підкресліть хвилястою лінією інформацію, яка є судженням автора; 

 хто, на вашу думку, є замовником цих текстів; 

 коли, на ваш погляд, вийшли ці підручники (приблизно назвати часові рамки) та 

аргументуйте вашу відповідь. 

 

Учебник 1 

Феодальные синьоры жили в замках, которые обыкновенно строились на 

возвышенных местах. Главным назначением замков было служить надежным убежищем 

на случай неприятельских нападений... Вокруг замковых стен...шел широкий ров. Ворота 

запирались тяжелою железною решеткою, которая свободно опускалась и поднималась, 

представляя некоторое подобие рыцарского забрала. К углам замковой стены примыкали 

башни с зубцами... В середине пространства, занимаемого замком, возвышалась главная 

башня, в которой хранились сокровища синьора, а кругом располагались жилые 

помещения и хозяйственные постройки. Большую часть времени феодальные владельцы 

проводили вне своей семьи: на охоте, на войне, в каком-нибудь набеге. Сильно 

оживлялись обитатели замков, когда к ним заходил какой-либо певец, рассказчик, 

фокусник или пилигрим. Несказанно радовались они вестнику, приглашавшему их на 

турнир. 

Учебник 2 

На холме или высокой скале, подобно гнезду хищной птицы, возвышался над 

окружающей местностью замок. Это было жилище феодала и его крепость. В замке 

феодал укрывался от восставших крестьян и нападений других феодалов...  

Мощные стены с зубчатыми башнями служили надежной защитой. Замок был 

окружен широким рвом с водой. Через ров к воротам был перекинут подъемный мост; на 

ночь или при нападении врага его поднимали на цепях. По сигналу тревоги воины 

феодала спешили занять свои места на стенах и башнях... 

Над всеми постройками замка возвышалась главная башня. В ней феодал со своими 

воинами и слугами могу выдержать долгую осаду... В подвальном помещении находился 

колодец с водой и хранились запасы продуктов. Здесь же была тюрьма; в сыром, темном 

подземелье томились пленники и непокорные крестьяне, прикованные цепями к стене... 

Замок постоянно напоминал крестьянам о грозной силе феодала. С ненавистью 

смотрели они на его высокие башни и мрачные стены. Не раз из замка выезжали на конях 

воины, чтобы грабить крестьян. 
 

 

МКР2 

Перегляньте фільм «Тайна Снежной королевы» (1986), поставлену Миколою 

Александровичем за мотивами казки Г.К.Андерсена «Снігова королева». Зробіть 

наративний аналіз фільму як медіатексту за наступним планом: 

9. Хто є головними героями фільму? Якими рисами наділяє їх автор? 

10. Які проблеми піднімаються тут? 

11. Якими композиційні прийоми використані у фільмі? 

12. Які засоби застосовує режисер для впливу на аудиторію? 

13. Яким перед нами постає автор даного медіатексту? 

14. На яку аудиторію розрахований фільм? 

15. Яка головна думка медіатексту? 

16. Чи є інтерпретація казки Г.К.Андерсена вдалою, чи доносить вона те, про що 

хотів сказати письменник у своєму творі? 



  

 

 

Теоретичний матеріал для виконання МКР2 

Сюжетний (наративний) аналіз 

Медіа-тексти подають версії реальності, організовуючи ті чи інші події в історії. 

Наративи можуть бути завершеними (як фільми, де якась історія розказується від початку 

до кінця), продовжуваними (як новини) чи серійними (як серіали). Є також міні-наративи, 

що обмежуються зображенням уривку історії, яку глядач має завершити самостійно, — 

техніка, часто використовувана в рекламі. Різними типами наративів можна вважати жарт, 

новину, казку, сповідь, повчальну історію тощо. Всі ці наративи передбачають різні 

погляди, різне ставлення до подій, різний стиль викладу, можуть застосовувати різні коди. 

Важливо розуміти відмінність між «історією» та «наративом». Наратив – це спосіб, 

яким розказана історія: та сама послідовність подій, в яких беруть участь ті ж самі 

персонажі, може бути розказана зовсім по-різному, організована в різні наративи. 

Поняття наративу вказує на відносність відмінності між «фактами» та «вигадками» 

в медіа: і ті й інші організовані, скомпоновані, «розказані» аудиторії, відповідно до певної 

наративної структури. 

Ключові елементи наративу 

Наратор 

Той, хто організовує, відбирає та коментує події та персонажів в наративі. Зазвичай 

наратор — це той, хто розказує історію, але він може також явно чи приховано оцінювати 

чи авторитетно коментувати матеріал. 

В кіно- та теленаративах може виникати враження відсутності наратора, як 

видимого оповідача. Втім функції наратора виконують камера та монтаж, конструюючи 

кадр за кадром порядок оповіді, відбираючи й організовуючи образи. Коментар також 

може бути імпліцитно вписаним у той чи інший епізод чи образ. Формування оцінки у 

глядача може відбуватися, скажімо, шляхом специфічної комбінації образів. 

Погляд, з якого представлено події та персонажі  

Це може бути і суб'єктивна позиція оповідача, його ставлення до подій (скажімо, 

він зовнішній спостерігач, залучений спостерігач, безпосередній учасник, автор тощо), і, 

скажімо, ціннісна чи ідеологічна перспектива, з якої оцінюють події.  

Аудиторія 

Важливо зрозуміти, що ми, як глядачі, привносимо в історію. Чи ми просто 

реконструюємо значення, закладені виробником повідомлення, чи наше сприйняття історії 

опосередковане якимись особистими емоціями, думками, цінностями, уявленнями. Одні й 

ті ж події можуть викликати різні прочитання, емоції та асоціації, та бути по-різному 

оцінені різними глядачами. 

Для аналізу наративу слід поставити запитання: хто адресат повідомлення? 

Наратив зазвичай передбачає певного адресата, звертається до певного типу глядачів у 

певний спосіб. Можна навіть сказати, що певною мірою наратив конструює свого 

адресата. Глядач повинен бути знайомий з конвенціями того  чи іншого наративу. Кожен 

медіатекст конструює власну «ідеальну аудиторію», промовляє  саме до певного типу 

глядача, а не до іншого, відповідно, вилучає певні  тендерні, расові, соціальні  чи вікові 

групи. Для аналізу наративу важливо, яку користь чи задоволення індивіди дістають від 

програм/фільмів, чому деякі типи наративів «нічого не говорять» («не промовляють») до  

певних індивідів чи груп.  

Структура наративу 

Наратив завжди будується довкола якоїсь зміни, виникнення проблеми та її 

розв'язання. 

Найзагальніше структуру наративу можна описати так: 

I – стан рівноваги; 

II – порушення стану рівноваги якоюсь дією; 

III – розпізнання того, що таке порушення відбулося (реакція); 



  

 

IV – спроба усунути порушення; 

V – відновлення рівноваги. 

Драматургія наративу зазвичай ґрунтується на бажанні відновити рівновагу. 

Аналізуючи той чи інший медіанаратив, важливо встановити, як події розміщуються в цій 

структурі. Залежно від того, як структуровано той чи інший наратив, у глядача може 

формуватися уявлення про те, яку ситуацію вважати «станом рівноваги» (бажаним 

станом), які події розцінювати як «порушення рівноваги», а які дії – як її «відновлення». 

Герої 

Варто поставити собі питання: що важливіше в тому чи іншому наративі — події 

чи герої? Герої можуть бути рушіями сюжету або всього лише його функціями. 

Тип або жанр. Коди  

Аналіз будь-якого фільму чи телевізійної програми повинен виявити, яким чином 

ці елементи (чи деякі з них) опосередковують репрезентацію «реальності» в рамках цього 

фільму чи програми. 

 
 

 


