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 Анотація 

«Загально-політичний дискурс англійської мови» - одна з вибіркових 

дисциплін фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови. Вивчення 

дисипліни направлено на ознайомлення студентів з базовими поняттями 

медіаграмотності, формування інфомедійно грамотної мовної особистості шляхом 

розвитку у студентів умінь критичного мислення для подальшого їхнього застосування 

в професійному середовищі. Під час розробки навчальної програми враховуються 

міжпредметні зв’язки між такими дисциплінами як «Практичний курс англійської 

мови» «Практична граматика та граматичні категорії англійської мови».  Матеріали та 

завдання, які використовуються відповідають всім сучасним вимогам, відповідають 

рівню підготовки студентів та є аутентичними.  

Робоча програма курсу оновлена  у рамках проєкту  Еразмус + 610427-EE-2019-

EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to 

Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ «Підготовка вчителів 

іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (MultiEd)  

(Наказ МНУ № 82 від 24.02. 2020р.) 

 

Ключові слова: англомовний дискурс, медіаграмотність, критичне мислення. 

 

Summary 

 “Media Competence and Critical Thinking Development in the Process of 

English Discourse Studying” is one of the elective disciplines of future English teachers 

professional training. The study of the discipline is aimed at acquainting students with the 

basic concepts of media literacy by developing students' critical thinking skills for further 

application in professional life. The development of the curriculum takes into account the 

interdisciplinary links between such disciplines as "Practical Course of English" and 

"Practical Grammar and Grammatical Categories of English". and "English Text Listening". 

The materials and tasks used meet all modern requirements, meet the level of training of 

students and are authentic. 

The course is updated in terms of Erasmus + project 610427-EE-2019-EPPKA2-

CBHE-JP «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to 

Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» (MultiEd)  (The Order of the 

University № 82 from 24.02. 2020). 

Key words: English discourse, media literacy, critical thinking 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибірковою навчальної  дисципліни “Загально-політичний дискурс 

англійської мови” складена доктором філософії у галузі освіти, доцентом Мироненко Т.П. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)),  Предметної спеціальності: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), ОП: 

«Англійська та друга іноземна мова (німецька)» . 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  англомовний медіа тексти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Практичний курс англійської мови» 

1.Метою викладання навчальної дисципліни “Загально-політичний дискурс  англійської  мови” є: 

опанування студентами знаннями з  медіа-освіти та формування умінь медіаграмотностіт та 

критичного мислення для вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, формування 

правильного сприйняття категорій, понять та ідей та коригування інформації отриманої з медіа 

та відкритих джерел для професійного росту особистості.  

Основними завдання вивчення дисципліни:  

• формування медіаграмотності, медіакультури та здатність до їх застосування у професійній 

діяльності,  

• здатність аналізувати, обробляти та оцінювати великі масиви інформації з різних джерел; 

• уміння діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне різноманіття, 

дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності, діалогу і співробітництва; 

• забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних для свідомого 

професійного володіння англійською мовою.  

 Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями (в тому числі 

представниками інших культур) державною та/або іноземною мовами усно й письмово, 

використовуючи концептуальні наукові та практичні знання, когнітивні вміння та навички. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: збирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, впорядковувати, класифікувати, систематизувати, 

критично аналізувати й інтерпретувати її та застосовувати дані. 

ПРН 3. Організовувати процес свого подальшого навчання й самоосвіти із значним ступенем 

автономності. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних 
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політичних поглядів тощо. 

ПРН 9. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності вчителя 

іноземних мов.  

ПРН 10. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземними мовами 

ПРН 13. Використовувати іноземні мови (англійську та німецьку) в усній та письмовій формах, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

ПРН 20. Здатність аналізувати й вирішувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, 

приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів, визначати власну соціокультурну 

позицію в полікультурному суспільстві, бути носієм і захисником національної культури. 

 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

притаманні демократичному  суспільству, прав і свобод людини і громадянина в Україні верховенства 

права. 

ЗК 2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною  мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень.  

ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання і аналізу інформації дотримуючись норм академічної 

доброчесності. 

ІІ. Фахові:  

ФК 4. Здатність ефективно використовувати основну та другу іноземну мови в усній та письмовій 

формах, у різних функциональних стилях (офіційному, неофіційному, нейтральному) з метою 

здійснення комунікативної діяльності у навчальній і професійній сферах. 

ФК 5. Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне наукове мікродослідження за 

фахом на науково-методологічних та етично-правових засадах, систематизувати, аналізувати, 

інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати. 

ФК 6. Здатність вільно оперувати спеціальною фаховою  

термінологією для розв’язання навчальних і професійних завдань. 

ФК 9. Здатність критично оцінювати свої знання, організовувати та керувати власним професійним 

розвитком і своїх колег у сфері вивчення та навчання іноземних мов. 

ФК 10. Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й традиціями 

міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

  Кредит 1. Медіаосвіта та медіаграмотність 

Тема 1.  Поняття «медіаосвіта» та «медіакультура» 

Тема 2.  Основні теорії медіаосвіти 

Тема 3.  Медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення 

Тема 4.  Суспільне значення медіаосвіти 

Тема 5. Психологічні засади медіаграмотності 

 

Кредит 2. Носії і платформи традиційних та нових медіа 

Тема 1.  Поняття про масову комунікацію 
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Тема 2.  Правові основи функціонування медіа у суспільстві 

Тема 3.  Види медіа 

Тема 4.  Загальні тенденції в сфері нових медіа 

Тема 5.     Медіа як бізнес 

 

 Кредит 3. Роль медіа у формування сучасної картини світу 

Тема 1. Вплив медіа на розвиток особистості 

Тема 2. Професійні стандарти в медіа 

Тема 3. Маніпуляції в медіа 

Тема 4. Аналіз медіатекстів традиційних медіа 

Тема 5. Аналіз медіатекстів нових медіа 

 

3. Рекомендована література: 

Базова 

1. Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Київ: Hitech office. 2016. 90 с. URL: 

https://bit.ly/2ApRhTW.  

2. Губаш О.П. Ретроспектива систем навчання, заснованих на застосуванні інформаційно-комунікаційних 

технологій та підвищенні фахового рівня вчителів [Електронний ресурс] / О.П. Губаш, В.В. Лапінський //  

Інформаційні технології і засоби. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/207/193  

3.Лапінський В.В. Міжнародні тенденції розвитку інформатизації  освіти  та підвищення її якості 

[Електронний ресурс] / В.В. Лапінський, А.С. Міна, К.І. Скрипка // Інформаційні технології і засоби 

навчання. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/n itlt/article/view/354.   

4. «Майбутнє знань»: 5 трендів в освіті та навчанні [Електронний ресурс]. URL: 

http://openstudy.org.ua/24/14930.  

5. Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіа-

освіти в курсах суспільно-політичних дисциплін / А. Костирєв. Вища освіта України: Теоретичний та 

науково- методичний часопис. Київ, 2011. № 3. С. 99-105. 

6. Brown, A. J. Television “critical viewing skills” education: major media literacy projects in the United 

States and selected countries. Hillsdale, N. J. : L. Erlbaum Associates, 1991. 371 p. 

7. Janks, H. et al. Doing Critical Literacy: Texts and Activities for Students and Teachers  

Допоміжна 

1.Сконнард А. Тренди освітніх технологій 2015 року [Електронний ресурс] // Сайт Оsvita.ua. URL: 

http://osvita.ua/abroad/ higher_school/distance-learning/45903.   

2.Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: 

педагогічно-психологічний аспект // Вища школа. 2014. № 1. С. 81-89.  

3. Guymon D. New Horizon Report Insists Teachers Use Tech [Електронний ресурс] / D. Guymon. URL: 

http://gettingsmart.com/2014/06/new-horizon-report-insists-teachers-use-tech   

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Поточний контроль знань студентів: 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних 
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робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент цілком володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних та письмових відповідей, всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

та додаткову літературу. Усі тестові завдання виконані без помилок. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів  і письмових відповідей, здебільшого 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Під час висвітлення деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно виконав більшість тестових 

завдань. 

Студенту виставляється добре, якщо він загалом володіє навчальним матеріалом, викладає 

його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, використовуючи при цьому необхідну літературу. Допускає при 

цьому окремі суттєві неточності та незначні помилки. Правильно виконав дві треті тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент частково володіє навчальним матеріалом, 

виявляє базові знання. Під час усних та письмових відповідей викладає його фрагментарно, 

поверхово, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Правильно виконав половину тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно якщо він частково володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без обґрунтування та аргументації) викладає його під час 

усних та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно виконав меншість тестових завдань. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

• змістовне наповнення 

• структура  

• логічність, послідовність викладення 

• наявність висновків 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт та завдань для 

самостійної роботи.  

Завданням підсумкового контролю (проектна робота) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Підсумковий контроль знань студентів: здійснюється за результатами поточного контролю та 

виконанням самостійної роботи.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які призначені 

для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і 

навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  рівня успішності навчання повинно 

здійснюватися на основі принципів системності, систематичності і послідовності, індивідуального 

підходу, єдності діагностики і корекції. Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах 

підготовки студентів. 


