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Анотація 

Дисципліна «Англійська мова для інфомедійної грамотності» 

спрямована на розвиток навичок володіння англійською мовою для 

формування інфомедійної грамотної студентів, удосконалення навичок 

критичного мислення, розвиток здатності до медіатворчості та їх 

застосування як у повсякденному житті, так і у професійній діяльності. 

Предметом вивчення  є принципи функціонування сучасних традиційних та 

новітніх медіа, їх змістові та формальні характеристики. Під час вивчення 

курсу студенти використовуватимуть англійську мову для формування 

розуміння як працюють медіа (власники, журналістські стандарти), уміння 

розрізняти типи контенту, види маніпуляцій; розвитку інформаційної 

грамотності, а саме пошуку та роботи з джерелами та першоджерелами, 

уміння розрізняти факти та судження, систематизувати інформацію, 

обґрунтовувати гіпотези, аналізувати цифровий слід. Робота протягом курсу 

спрямована на інноваційність та розвиток креативності студентів, їх вміння 

втілювати ідеї завдяки онлайн інструментам. 

Ключові слова: медіа, медіаграмотність, інформаційна грамотність, 

типи медіа, типи контенту, факт, думка, джерело. 

 

Course Annotation 

The course "English for Infomedia Literacy" is aimed at the development of 

English language skills for the formation of infomedia literacy of students, 

improvement of critical thinking skills, development of media creativity and their 

application both in everyday life and in professional activities. The subject of study 

is the principles of functioning of modern traditional and modern media, their 

content and formal characteristics. While studying the course, students will use the 

English language to form the understanding of how media work (owners, 

journalistic standards), the ability to distinguish types of content, types of 

manipulation; development of information literacy, namely finding and working 

with sources and primary sources, the ability to distinguish between facts and 

opinions, systematize information, substantiate hypotheses, and analyze a digital 

footprint. Work during the course is aimed at innovativeness and development of 

students' creativity, their ability to realize ideas using online tools. 

Key words: media, media literacy, information literacy, types of media, 

types of content, fact, opinion, source 

 

  



 
ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Англійська мова для 

інфомедійної грамотності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальностей: за освітньо-професійною програмою «Фізична 

культура та Захист Вітчизни» та за освітньо-професійними програмами «Англійська та 

друга іноземна мова (німецька»),  «Переклад»,  «Середня освіта (Українська мова і 

література. Мова і література (англійська))»,  «Компˈютерні науки»,  «Середня освіта: 

фізика, математика», «Середня освіта: фізика, математика»,  «Фінанси, банківська справа 

та страхування»,  «Менеджмент»,  «Логопедія. Спеціальна психологія»,  «Початкова 

освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аспекти англійської мови необхідні 

для формування розуміння як працюють медіа (власники, журналістські стандарти), 

уміння розрізняти типи контенту, види маніпуляцій; розвитку інформаційної грамотності, 

а саме пошуку та роботи з джерелами та першоджерелами, уміння розрізняти факти та 

судження, систематизувати інформацію, обґрунтовувати гіпотези, аналізувати цифровий 

слід. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна, яка має комунікативну 

спрямованість і двобічні зв'язки як з суспільними, так і з спеціальними дисциплінами. 

Даний курс допомагає студентам сформувати фундаментальні мовленнєві компетенції, які 

необхідні у подальшій практичній діяльності. 

Мета курсу: розвиток навичок володіння англійською мовою для формування 

інфомедійної грамотної студентів, удосконалення навичок критичного мислення, розвиток 

здатності до медіатворчості та їх застосування як у повсякденному житті, так і у 

професійній діяльності. 

Завдання курсу: 

1. Засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, необхідного для 

сприйняття, критичного аналізу медіа повідомлень різних типів та вираження 

обґрунтованих висновків в усній та письмовій формі  англійською мовою; 

2. Розвиток навичок сприймання та інтерпретації медіатекстів, графічних 

зображень, відео- та аудіоповідомлень;  

3. Розвиток логічного та критичного мислення; 

4. Формування умінь поширення навичок інформаційної грамотності в громаді. 

Передумови для вивчення дисципліни: шкільний курс англійської мови, 

іноземна мова, українська мова за професійним спрямуванням, сучасна українська 

літературна мова. 

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 9 Володіння англійською мовою на рівні В2. 

ПРН 10 Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в 

основних її видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних 

форм й видів комунікації в освітній діяльності. 

ПРН 12 Сформованість комунікативної компетентності з української мови, 

здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

ПРН 13 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності 

й обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

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

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  



ЗК-3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК-6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ІІ. Фахові:  
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 15. Здатність до усного й письмового спілкування та використання іноземної 

мови, в тому числі у професійній сфері; здатність здійснювати комунікацію, виходячи із 

цілей спілкування й конкретної ситуації; уміння вести бесіду, робити повідомлення, 

представити чіткі та детальні висловлювання з широкого кола питань у професійній 

галузі. 

ФК 18. Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з 

розв’язанням значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного 

літературознавства. 

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Кредит І.  Вступ до інформаційної грамотності. 

Тема 1. Поняття медіа та інформаційної грамотності.   

Тема 2. Роль інформації у сучасному світі 

Тема 3. Аналіз медіа повідомлень.  

Тема 4. Різні типи змісту.   

Тема 5. Персональне інформаційне оточення. 

Кредит ІІ. Різновиди медіа. Ч.1. 

Тема 1. Типи медіа ті їх характеристики. 

Тема 2. Традиційні медіа. 

Тема 3. Журналістські стандарти. 

Тема 4. Факти та думки. 

Тема 5. Мас-медіа. 

Кредит ІІІ. Різновиди медіа. Ч.2. 

Тема 1. Соціальні медіа.  

Тема 2. Надійність та достовірність. 

Тема 3. Соціальні медіа та громадські ініціативи. 

Тема 4. Мова соціальних медіа. 

Тема 5. Сучасні інформаційні технології для створення медіа повідомлень. 

Кредит ІV. Реклама. 

Тема 1. Поняття реклами та її характеристики. 

Тема 2. Принципи аналізу рекламних повідомлень. 

Тема 3. Мова реклами. 

Тема 4. Прихована реклама. 

Тема 5. Соціальна реклама. 

Кредит V. Упередженість у медіа. 

Тема 1. Типи упередженості у медіа. 

Тема 2. Різнобічність висвітлення подій. 

Тема 3. Фейкові новини та дезінформація. 

Тема 4. Мова ненависті. 

Тема 5. Способи та засоби перевіри фактів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота 

студента. 
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