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Анотація 

Курс «Медіаграмотність та критичне мислення» спрямовано на 

підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), 

так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна 

телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Курс допомагає студентам розвинути уміння критичного мислення та 

уміння створювати власні медіа пости та інтерпретувати і презентувати 

інформацію за допомогою ЗМІ. 

Структура та методи викладання навчальної дисципліни побудовані 

відповідно до методики предметно-мовного інтегрованого навчання (англ. CLIL – 

Content and Language Integrated Learning), згідно з якою предмет викладається 

англійською мовою з подвійним фокусом на змістовну складову і мову. 

Навчальний курс розроблено  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: медіаграмотність, критичне мислення, мас медіа, інформаційно 

комунікативні технології, нова медіа, медіатекст, фактчекінг. 

 

 

Summary 

 

The course "Media Literacy and Critical Thinking" is aimed at preparing a 

person for safe and effective interaction with the modern mass media system, including 

both traditional (printed publications, radio, cinema, television) and new ones (computer-

mediated communication, Internet, mobile telephony) media taking into account the 

development of information and communication technologies. The course helps students 

to develop critical thinking skills and the ability to create their own media posts, interpret 

and present information through the media. 

The structure and teaching methods of the academic discipline are constructed in 

accordance with the CLIL methodology - Content and Language Integrated Learning, 

according to which the subject is taught in English with a double focus on the content 

component and the language.  

The course "Media Literacy and Critical Thinking" was developed in terms of the 

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 MNU № 82 from 24.02. 2020.) 

 

     Key words: media literacy, critical thinking, mass media, information and 

communication technologies, new media, media text, fact-checking.  
 

 

 

 



 

Вступ 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Медіаграмотність та 

критичне мислення» складена доцентом кафедри англійської мови і літератури, доктором 

філософії в галузі освіти Добровольською Л.С. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності: 014 Середня освіта. Предметна 

спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)). Спеціалізація: 

014.021 Англійська мова і література. ОП: Англійська  мова і література. 

 

Предметом  вивчення виступають: медіа тексти у традиційних та новітніх видах медіа; 

методика формування критичного мислення студентів під час роботи з медіа текстами. 

  

      Міждисциплінарні зв’язки: з курсами  психології, практичного курсу основної іноземної   

       мови, практичної граматики,  теоретичних лінгвістичних дисциплін. 

 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Медіаграмотність та критичне 

мислення» є ознайомлення студентів з базовими поняттями медіаграмотності, формування 

інфомедійно грамотної мовної особистості шляхом розвитку у студентів навичок 

критичного мислення для подальшого їхнього застосування в професійному середовищі та 

для навчання впродовж життя. 

 

 Основні завдання вивчення дисципліни поділяються на змістовно та мовно 

зорієнтовані.  

  

 Змістовно зорієнтовані завдання передбачають набуття студентами знань про 

основні поняття медіаграмотності, факти про ЗМІ та медіа-бізнес, включаючи історію, 

типи, ролі, функції, стандарти, агентів, доступ до інформації, щоб розуміти, як працюють 

ЗМІ в демократичному світі; про комерційні, соціальні та політичні наслідки засобів 

масової інформації та / або необхідність забезпечення свободи слова та регулювання 

засобів масової інформації у глобальному та місцевому контексті; про необхідність 

підвищення компетентності із медіаграмотності та навичок критичного мислення для 

навчання впродовж життя;  

  

 Мовно зорієнтовані завдання передбачають оволодіння студентами відповідною 

термінологією для ефективного спілкування іноземною мовою та формування таких 

вмінь:  

− аналізувати, оцінювати та застосовувати алгоритми, цифрові інструменти та 

навички критичного мислення для розпізнавання маніпулятивної інформації; 

− аналізувати кейси, систематизувати факти, інтерпретувати дані, щоб зрозуміти 

видимий і невидимий вплив засобів масової інформації; 

− розпізнавати та критично інтерпретувати різні типи змісту, щоб зрозуміти 

експліцитний  та імпліцитний плани медіа повідомлень; 

− знаходити достовірну інформацію, щоб не стати об’єктом маніпулятивного впливу; 

− критично споживати та створювати медіа-контент для реалізації особистих та 

професійних цілей; 

− забезпечувати власну кібербезпеку та ділитися її стратегіями, щоб зробити 

цифровий світ безпечнішим.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами педагогіки, психології,  а також із лінгвістичними дисциплінами, які студент 

засвоїв під час навчання на освітньому рівні «бакалавр». 



Навчальна дисципліна складається з  4-ох кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  
 

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПРН 8 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 10 Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових 

публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо. 

ПРН 13 Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 2 Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5 Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК):  
ФК 3 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.   

ФК 7 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату.  

ФК 11 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти та розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

ФК 12 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 Основи медіа. 
Тема 1. Історія розвитку медіа   

Тема 2. Медіа: зміст та типи. 

Кредит 2 Ринок медіа: гравці ринку та правила гри. 

Тема 3. Дослідження медіатекстів різних видів медіа 

Тема 4. Реклама у медіа 

Кредит 3. Факт vs особиста думка в медіа. 

Тема 5. Оманлива інформація та пост-правда.. 

Тема 6. Маніпулятивні технології в медіа. 

Кредит 4 Різноманітність в медіа. 
Тема 7. Безпека кібер-простору. 

Тема 8. Інфомедійна грамотність у  повсякденному житті. 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів. 

 

6. 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. 

 

https://study.sagepub.com/potter9e
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

