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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Інформаційна та медіаосвіта 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський рівень) 

Викладач  доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Богдана 
Ступарика Прокопів Любов Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

+380995234550 

E-mail викладача liubov.prokopiv@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 1. Цикл загальної підготовки. 
1.2 Вибіркові дисципліни 

1.2.2 Дисципліни за вибором ЗВО 

Blended Learning – викладання навчальної дисципліни передбачає 

поєднання традиційних форм аудиторного 

навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються 

спеціальні інформаційні технології, онлайн консультування і т.п 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС -3 (90 год.) 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю середа-15/00 – 16/00 
Онлайн консультації: за попередньою 
домовленістю Viber (+380995234550) в робочі дні з 9.30 до 17.30 

2. Анотація до курсу 
До змісту даного курсу включені знання з різних проблем інформаційної і медіаосвіти . Підготовка майбутнього 

викладача ЗВО до професійної діяльності передбачає ознайомлення сучасною медіаосвітою, сучасними 

досягненнями і проблемами, що стосуються інформаційної діяльності. В основі навчальної дисципліни 

покладено проблемно-дослідницький підхід до організації пізнавальної діяльності студентів, розвиток 

здібностей до творчої професійної діяльності, зв'язок і організацію навчання з рівнем формування професійних 

компетентностей. 

3. Мета та цілі курсу  
формування знань і умінь з основ  інформаційної грамотності і медіаосвіти й медіапедагогіки та аудіовізуальної 

грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в 

професійному та особистістному ставленні людини. 

Завдання:  

-вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіа інформації; 

- здатність аналізувати і критично сприймати медіатексти; 

- визначення сутності медіакомпетентності; 

- розкриття дидактичних, психолого-педагогічних і методичних 

аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; 

- вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання молоді, 

можливих наслідків їх негативного впливу. 

4. Компетентності 

 ІК 
здатність до розв’язання складних завдань педагогічної теорії  і  практики  на  основі  поєднання  

дослідницької/інноваційної  діяльності  в  системі вищої освіти; 
- ЗК: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, моделювання; 
- здатність до пошуку та аналізу інформації; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- здатність розробляти та керувати освітніми технологіями 

- ПК 
- - здатність до реалізації медіаосвіти з використанням іфоваційних технологій менеджменту; 

- здатність до проектування змісту освіти і навчання; 
- визначення шляхів розвитку інформаційної та медіаосвіти; 

- здатність до поглиблення знань з інформаційної та медіаосвіти у закладі вищої освіти. 

  



 

5. Результати навчання 

 

- визначати основні завдання сучасних інформаційних і медіаосвітніх технологій; 

- аналізувати категоріальний апарат медіаосвіти та її зв’язки з іншими навчальними дисциплінами; 

- творчо застосовувати  технології інформаційної та медіаосвіти у ЗВО; 

- знати правила безпечного Інтернету та способи боротьби з кібербулінгом; 

- орієнтуватися у способах використання медіа в освітньому просторі ЗВО; 

- розуміти логіку підготовки та проведення мультимедійного уроку і; 

- розуміти сутність медіадидактики як конструкта навчання української та зарубіжної мови та 
літератури 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 90 

лекції 10 

практичні/семінарські заняття 20 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5 011 Освітні, 

педагогічні науки 

1 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літера- 

тура 
Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

    %  

 Змістовий модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Інформаційна та 

медіапедагогіка як нова 

дисципліна в сучасному 

освітньому просторі ЗВО 

     

Тема 1. Медіадидактика – 

інноваційний розділ  

дидактики ХХІ століття 
Історичний дискурс походження 

та значення терміну 

«медіаосвіти»  

Категоріальний апарат медіа та 

її зв’язки з іншими навчальними 

дисциплінами.  

 Методи, технології форми, 

принципи, функції медіа у ЗВО. 

Основні завдання 

медіадидактики  

Лекція- 

презентація 
1,2,3,4, 

10,12,18 

Відео-

презентаці

я (2 год.) 
Проблемні 

завдання 

Випереджаю

че навчання: 

1. Аналіз 

«Концепції 

впровадження 

медіаосвіти в 

Україні». 

2. Інтеграція 

медіа в освітній 
простір 

навчальних 

курсів). 

5 б. за 

підготовку 

додаткових 
завдань, 

активну 

участь під 

час лекції 

Самостійну 

роботу виконати  

упродовж тижня 
після проведення 

лекції . 

 



Тема 2. Медіаосвіта та 

медіаграмотність - основні 

складові медіакомпетентності 

викладача ЗВО 

Основні теорії походження 

медіадидактики. Сутність 

поняття «медіаосвіта». 

Медіаграмотність, 

медіакультура та 

медіакомпетентність 
педагога.  

Складові медійно- інформаційної 

грамотності вчителя 

філологічної освіти. Критичне 

мислення як складова 

медіакомпетентності сучасного 

викладача 

Проблемна 

лекція. 
2,4,8, 10, 

17,18 

Перегляну

ти 

презентаці

ю (2 год.) 

Проблемні 

завдання: 

1. Охарактеризу
йте мету та 

завдання 

медіадидактики 

2. Показники 

критичного 

мислення? 

3. Розкрийте 

сутність поняття 

«складові 

медійно-

інформаційної 

грамотності 
педагога» 

5 б. за 

підготовку 

додаткових 

завдань, 

активну 

участь під 

час лекції 

Самостійну 

роботу виконати  

упродовж тижня 

після проведення 

лекції . 

 

Тема 3. Медіапростір ЗВО  

 Організаційно-дидактичні 

засади формування 

медіапростору освітнього 

закладу. Сутність, цілі та 

завдання медіапростору вчителя 

філолога. 

Медіаосвітній простір 

освітнього закладу як чинники 

формування та розвитку 

особистості. 

Провідні форми, методи та 
технології медіавиховання. 

Методичні прийоми організації 

медіапростору 

Лекція- 

дискусія 
1,3,4, 

8,10, 

11,14, 15, 

18, 19 

Переглянути 

презентацію (2 

год.) Проблемні 

завдання: 

1. Аналіз форм 

та методів 

медіавиховання. 

2. Розкрийте 

умови реалізації 

методичних 

прийомів 

організації 

медіапростору в 

НУШ. 

5 балів – 

розробка 

квесту, 

оцінюється 

групова 

робота 

Самостійну 

роботу виконати  

упродовж тижня 

після 

проведення 

лекції . 

 

 Змістовий модуль 2. 

Інтеграція 

медіатехнологій в 

освітній процес 

загальооосвітньої школи 

     

Тема 4. Дидактичний 

потенціал  інноваційних 

медіаосвітніх та 

мультимедійних технологій 

Особливості організації 

мультимедійних уроків у у 

школі. Навчальні цілі та 

завдання мультимедійного 

уроку Алгоритм 

мультимедійного уроку. 

Характеристика етапів заняття 

Переваги та недоліки 

мультимедійного уроку 

Техніка зворотнього 
зв’яззанятті. уроці Використання 

електронних медіа в структурі 

мультимедійного заняття. 

Лекція. 

Лекція- 
презентація 

1,4,8,9, 

10,12 

Перегляд 

презента
ції (2 

год.) 

Проблем

ні 

ситуації. 

1. Дидактичні 

можливості 

мультимедійних 

засобів навчання 

2.Методика 

використання 

мультимедійних 
технологій 

5 б. за 

підготовку 
додаткових 

завдань, 

активну 

участь під 

час лекції 

Самостійну 

роботу виконати  
упродовж тижня 

після 

проведення 

лекції . 

 



Тема 5. Використання 

форматів медіа в освітньому 

просторі ЗВО 

Поняття про медіа-текст та його 

види. 

Схема дослідження медіатекстів 

Використання комп'ютер- них 

технологій на уроках у ЗОШ 

(інтерактивні комп'ютерні флеш 

ігрові вправи, інтелектуально 
творчі завдання). QR-коди та 

можливості їх 

використання в освітньому 

процесі навчання. Створення 

ментальних карт як інтерактивна 

форма роботи на уроці. 

Креолізовані тексти та їх види. 

Лекція- 

презентація 

з 

елементами 

випереджаю 

чого 

навчання 

1,4,8, 

10,19 

Перегляд 

презентації (2 

год.) Проблемні 

завдання: 1. 

Опишіть 

медійні ресурси 

для викладача 

ЗВО 

1. Запропонуйте 
алгоритм 

застосування 

цифрових 

технологій в 

освітньому 

процесі . 

5 б. за 

підготовку 

додаткових 

завдань, 

активну 

участь під 

час лекції 

Самостійну 

роботу виконати  

упродовж тижня 

після 

проведення 

лекції . 

 

Практичні заняття 

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Освітній 

інструментарій медійно-

інформаційної грамотності 

викладача 

Практичне 

заняття, 2 год 

1,34,5, 

6,8,10,11, 

18, 19 

Індивідуальне 

творче завдання 

(ІТЗ) (2 год.) 

5 балів – 

теоретичне 

питання; 

5 балів  - 

практичні 

завдання 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

Практичне заняття 2. 

Тема 2. Організаційно-

дидактичні умови формування 

медіапростору ЗВО 

Практичне 

заняття, 2 
год 

1,4,8, 10, 

13,19 

Індивідуальне 

творче завдання 

(ІТЗ) (2 год.) 

5 балів – 

теоретичне 

питання; 

5 балів  - 

практичні 

завдання 

Протягом 

семестру згідно 

з розкладом 

занять 

Практичне заняття 3. 

Тема 3. Інформаційний 

менеджмент у професійній 

діяльності викладача 

Практичне 

заняття, 2 
год 

1,4,8, 10, 

13,18 

Індивідуальні 

творчі завдання 

(ІТЗ) (2 год.) 

5 балів – 

теоретичне 

питання; 

5 балів  - 

практичні 

завдання 

Протягом 

семестру згідно 

з розкладом 

занять 

Практичне заняття 4. 

Тема 4. Моделювання 

структури заняття у з 

елементами 

медіаосвітніх технологій 

Семінар. 

Практичне 

заняття з 

елементами 

тренінгу 

1,4,6,7, 

8,12,15 

Груповий 

проект 

«Види та типи 

медіапроектів з 

ї» (2 год.) 

5 балів – 

теоретичне 

питання; 

5 балів  - 

моделювання 

уроків 

Протягом 

семестру згідно 

з розкладом 

занять 

Практичне заняття 5. 

Тема 5. Застосування ігрових 

медіатехнологій в освітньому 

проосторі. 

 

Практичне 
заняття, 2 

год 

1,4, 8, 

10,18,19 

Індивідуальні 

навчально-

дослідницькі 

завдання. (2 

год.) 

5 балів – 

теоретичне 

питання; 

5 балів  - 

розробка ігрової 

технології 

Протягом 

семестру згідно 

з розкладом 

занять 

Практичне заняття 6. 
Тема 6. Технології аналізу 
медіатекстів «Досліджуємо 
медіа». 

Семінар- 

практикум 
1,2,4 8, 10, 

15 

Розробка 

медіатекстів. 
5 балів – 

створення і 

розробка 

медіатекстів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Практичне заняття 7 

Тема 7. Технології створення  

та використання 

презен тацій на з фаху. 

Семінар- 

практикум 
1,4, 

8,10,13, 

14, 15 

Перегляд 

презентації (2 

год.) Проблемні 

завдання, 

практикум. 

5 балів – 

створення і 

розробка 

презентації на 

згадану тему 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

Тема 8. Технологічно-

педагогічний 

інструментарій створення 

сайту, електронного 

портфоліо, медіа-кейсів 

педагогів та учнів 

Технологія та техніка створення 

шкільного медіа-сайту. 

Види електронних портфоліо 

педагога. Алгоритм роботи з 

медіакейсами. Ефективні моделі 
проведення он-лайн заходів: 

освітній вебінар, віртуальна 

екскурсія, телеконференція, 

відеолекції, навчальні та 

тренувальні системи, 

відеотренажер. 

Практико-

зорієнтований  

семінар, 4 год 

1,2,4 8, 10, 

15 

Проекти 

електронного 

портфоліо, 

медіа-кейсів 

педагогів та 

учнів 

 

5 балів – 

створення і 

розробка 

інструментарі

й створення 

шкільного 

сайту, 

електронного 

портфоліо, 

медіа-кейсів 

педагогів та 
учнів 

підсумкові 

тести – 30 балів. 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Види контролю: поточний, підсумковий. Методи контролю: 

спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль, підготовка творчих завдань. 

 Форма контролю: залік. 
Оцінювання здійснюється за національною та ECTS шкалою оцінювання 

на основі 100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. Види контролю" 

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»). 

 Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з 

дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Вимоги до письмової роботи Передбачене одне письмове підсумкове тестування (1-20 

балів) 

Практичні (семінарські) заняття Оцінюються за п'ятибальною системою (Передбачає виконання тестових 

завдань, практичних творчих завдань, усних і письмових відповідей). 

Виконання усіх передбачених форм навчальної роботи, які 
підлягають контрольному оцінюванню. Мінімальна кількість балів 

для позитивного зарахування курсу - 50 .Виступи на семінарських 

заняттях (за заняття від 1-до 5 балів кожне) – 1-35 балів; 

Результати тестування по темах (1-5 балів за тест за змістовий 

модуль) – 1-10 балів; 

Оцінювання індивідуальних творчих завдань 1-5 балів. Максимальна 

кількість 35 балів розраховується як середнє арифметичне усіх занять з 

ваговим коефіцієнтом 5. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Загальні 100 балів включають: 35 балів за семінарські  заняття; 

20 балів за тестові завдання; 15 балів за самостійну роботу; 30 балів за 

підготовку і захист підсумкової проектної роботи. 

7. Політика курсу 
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