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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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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проектна, 

робота.  

Спеціальність : 

014 Середня освіта  

(Мова і література (англійська)) 

Предметна спеціальність: 014.02 

Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) 

ОП: «Англійська та друга іноземна 

мова (німецька)» 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:2 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 

4 Ступінь: 

бакалавра 

  

Практичні, семінарські 

60 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

- - 

Самостійна робота 

30 год.  

Вид контролю: залік  

Мова навчання – англійська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 60 год. – аудиторні заняття, 30 год. – самостійна 

робота (66%/44%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проектна, робота.  

Спеціальність : 

014 Середня освіта  

(Мова і література (англійська)) 

Предметна спеціальність: 014.02 

Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) 

ОП: «Англійська та друга іноземна 

мова (німецька)» 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

3-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
Ступінь: 

Бакалавра  

  

Практичні, семінарські 

10 год.  

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: залік 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для заочної форми навчання –  6  год. – аудиторні заняття, 84 год. – самостійна робота (10%/90%). 
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Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Загально-політичний дискурс  англійської  

мови” є: опанування студентами знаннями з  медіаосвіти 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.  

Передумови для вивчення дисципліни: успішне складання курсу «Практичний курс 

англійської мови» - перший рік навчання рік навчання. 

Навчальна дисципліна складається з 3 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 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 
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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 
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Тема 1.  Поняття про масову комунікацію 

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. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л п Лаб кон Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Медіаосвіта та медіаграмотність 

Тема 1.  Поняття «медіаосвіта» та 

«медіакультура» 

4  2   2 

Тема 2.  Основні теорії медіаосвіти 6  4   2 

Тема 3.  Медіаосвіта як засіб розвитку 

критичного мислення 

4  2   2 

Тема 4.  Суспільне значення медіаосвіти 5  2   3 

Тема 5. Психологічні засади медіаграмотності 7  4   3 

Усього: 26  14   12 

Кредит 2. Носії і платформи традиційних та нових медіа 

 

Тема 1.  Поняття про масову комунікацію 6  4   2 

Тема 2.  Правові основи функціонування медіа 

у суспільстві 

6  4   2 

Тема 3.  Види медіа 6  4   2 

Тема 4.  Загальні тенденції в сфері нових медіа 7  4   3 

Тема 5.  Медіа як бізнес 7  4   3 

Усього: 32  20   12 

Кредит 3.  Роль медіа у формування сучасної картини світу 

Тема 1.  Вплив медіа на розвиток особистості 6  4   2 

Тема 2. Професійні стандарти в медіа 6  4   2 

Тема 3. Маніпуляції в медіа 6  4   2 

Тема 4. Аналіз медіатекстів традиційних медіа 7  4   3 

Тема 5. Аналіз медіатекстів нових медіа 7  4   3 
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Усього: 32  20   12 

Усього за семестр: 90  54   36 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л п Лаб кон Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Медіаосвіта та медіаграмотність 

Тема 1.  Поняття «медіаосвіта» та 

«медіакультура» 

7  2   5 

Тема 2.  Основні теорії медіаосвіти 5     5 

Тема 3.  Медіаосвіта як засіб розвитку 

критичного мислення 

7  2   5 

Тема 4.  Суспільне значення медіаосвіти 5     5 

Тема 5. Психологічні засади медіаграмотності 5     5 

Усього: 29  4   25 

Кредит 2. Носії і платформи традиційних та нових медіа 

 

Тема 1.  Поняття про масову комунікацію 7  2   5 

Тема 2.  Правові основи функціонування медіа 

у суспільстві 

5     5 

Тема 3.  Види медіа 7  2   5 

Тема 4.  Загальні тенденції в сфері нових медіа 7  2   5 

Тема 5.  Медіа як бізнес 5     5 

Усього: 31  6   25 

Кредит 3.  Роль медіа у формування сучасної картини світу 

Тема 1.  Вплив медіа на розвиток особистості      5 

Тема 2. Професійні стандарти в медіа      5 

Тема 3. Маніпуляції в медіа      5 

Тема 4. Аналіз медіатекстів традиційних медіа   2   5 

Тема 5. Аналіз медіатекстів нових медіа   2   6 

Усього: 30  4   26 

Усього за семестр: 90  14   76 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1.  

1. Тема 1.  Поняття «медіаосвіта» та «медіакультура» 2 

2. Тема 2.  Основні теорії медіаосвіти 4 
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3. Тема 3.  Медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення 2 

4. Тема 4.  Суспільне значення медіаосвіти 2 

5. Тема 5. Психологічні засади медіаграмотності 4 

Кредит 2.  

6. Тема 6. Поняття про масову комунікацію 4 

7. Тема 7.  Правові основи функціонування медіа у суспільстві 4 

8. Тема 8.  Види медіа 4 

9. Тема 9.  Загальні тенденції в сфері нових медіа 4 

10. Тема 10.     Медіа як бізнес 4 

Кредит 3.  

11. Тема 11.   Вплив медіа на розвиток особистості 4 

12. Тема 12. Професійні стандарти в медіа 4 

13. Тема1 3. Маніпуляції в медіа 4 

14. Тема 14. Аналіз медіатекстів традиційних медіа 4 

15.  Тема 15. Аналіз медіатекстів нових медіа 4 

 Разом за рік 54 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1.  

1. Тема 1.  Поняття «медіаосвіта» та «медіакультура» 2 

2. Тема 3.  Медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення 2 

Кредит 2.  

3. Тема 6. Поняття про масову комунікацію 2 

4. Тема 8.  Види медіа 2 

5. Тема 9.  Загальні тенденції в сфері нових медіа 2 

Кредит 3.  

6. Тема 14. Аналіз медіатекстів традиційних медіа 2 

7.  Тема 15. Аналіз медіатекстів нових медіа 2 

 Разом за рік 14 

 

 

5. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Медіаосвіта та медіаграмотність 

1. Тема 1,2,3  Analyses of the book Edward T.Ark  “Media Literacy and Critical 

Thinking:Is There a Connection” 

https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=etd 

 

6 

2. Тема 4,5 Report on the book “Media and information literacy: reinforcing human 

rights, countering radicalization and extremism” MILID Yearbook 2016 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371 

 

6 

https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=etd
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371
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Кредит 2. Носії і платформи традиційних та нових медіа 

3. Тема 6,7,8 Analyses of the article “New Media and the Traditional Media 

Platforms” by Roger Bronzo Rosario  

6 

4. Тема 9,10 Analyses of the article  “Grounding Theories of Mass Communication” 

https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-

theories-of-mass-communication/ 

6 

Кредит 3. Роль медіа у формування сучасної картини світу 

5. Тема 11,12,13  Report on the article “The Lifecycle of Media Manipulation” by 

Joan Donovan https://datajournalism.com/read/handbook/verification-

3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-

manipulation 

6 

6 Тема 14,15 PPT on the article “How to conduct a close analyses of a media text” 

https://www.medialit.org/reading-room/how-conduct-close-analysis-media-text 

 

6 

 Разом за рік 36 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Медіаосвіта та медіаграмотність 

1. Тема 1,2,3  Analyses of the book Edward T.Ark  “Media Literacy and Critical 

Thinking:Is There a Connection” 

https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=etd 

 

15 

2. Тема 4,5 Report on the book “Media and information literacy: reinforcing human 

rights, countering radicalization and extremism” MILID Yearbook 2016 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371 

 

10 

Кредит 2. Носії і платформи традиційних та нових медіа 

3. Тема 6,7,8 Analyses of the article “New Media and the Traditional Media 

Platforms” by Roger Bronzo Rosario  

15 

4. Тема 9,10 Analyses of the article  “Grounding Theories of Mass Communication” 

https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-

theories-of-mass-communication/ 

10 

Кредит 3. Роль медіа у формування сучасної картини світу 

5. Тема 11,12,13  Report on the article “The Lifecycle of Media Manipulation” by 

Joan Donovan https://datajournalism.com/read/handbook/verification-

3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-

manipulation 

15 

6 Тема 14,15 PPT on the article “How to conduct a close analyses of a media text” 

https://www.medialit.org/reading-room/how-conduct-close-analysis-media-text 
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 Разом за рік 76 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента (надалі ІНДЗ) є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке 

виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом 

із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни. 

https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-theories-of-mass-communication/
https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-theories-of-mass-communication/
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://www.medialit.org/reading-room/how-conduct-close-analysis-media-text
https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=etd
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371
https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-theories-of-mass-communication/
https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/grounding-theories-of-mass-communication/
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investigating-disinformation-and-media-manipulation/the-lifecycle-of-media-manipulation
https://www.medialit.org/reading-room/how-conduct-close-analysis-media-text
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Мета. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та 

розвиток навичок самостійної роботи.  

Зміст. Завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних та семінарських 

занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.  

Види завдань: 

1. Підготовка проектів на задану тему. 

2. Підготовка та пошук додаткових сучасних матеріалів за темою занять. Презентація їх у 

нестандартних формах. 

3. Робота з літературними джерелами відомих авторів з метою опрацювання вживання 

лексичного матеріалу. 

4. Дослідження публікацій, відео- та аудіо- записів у ресурсі Інтернет та презентація матеріалу з 

теми на занятті. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) обсяг презентації повинен бути в межах 10 хвилин; 

2) презентація має містити наочність (фотографії, слайд-шоу тощо); 

3) презентація має бути чітко побудованою, структурно послідовною; 

4) презентація має містити обґрунтовані висновки. 

 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

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 та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, 

лабораторних 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, 
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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 (виконання проектної роботи) є перевірка глибини 

засвоєння студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним 

нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним 

нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді 

наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідьзмістовна, однак неповна, репліки недостатньо 

вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної лексики; 

порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага невербальній 

комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 
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Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні теоретичних 

питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), 

елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредита), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; 

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного 

явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, 

порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

 

11. 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: 
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