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ВСТУП 

Анотація 

Метою вивчення дисципліни «Основи медіаграмотності» є детальне знайомство 

студентів з основами медіакультури в сучасному медіа просторі; формування теоретичної 

бази знань з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії 

з інформацією, отриманою з медіаджерел, вміння ефективно запобігати маніпулюванню 

свідомістю людини з боку ЗМІ, формування вмінь використовувати засоби сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній та навчально-

пізнавальній діяльності; знаходити, готувати, передавати і приймати інформацію в тому 

числі, з використанням різних медіаресурсів. 

Дисципліна «Основи медіаграмотності» пропонує студентам до вивчення наступні 

питання: роль і місце медіа та інформації в сучасному світі; історична ретроспектива 

розвитку медіа; друковані ЗМІ; кінематограф і телебачення; музична культура і 

радіомовлення; реклама в сучасному суспільстві; інтернет і мобільний зв'язок; інформаційні 

виклики сучасної медіакультури. 

Навчальний курс «Основи медіаграмотності» збагачує студентів знаннями та 

навичками самостійного і неупередженого аналізу різних видів медіа, засобів комунікації; 

навичками критичного мислення при оцінці медіаматеріалів; розумінням прийомів 

психологічного захисту проти непотрібної інформації та навичками безпечної поведінки в 

медійному просторі; розвитком мотивації щодо формування особистої медіакультури. 

Ключові слова: медіа, медіакультура, інформація, друковані засоби масової 

інформації, кіно, телебачення, музична культура, радіо, інтернет, мобільний зв'язок, реклама. 

Abstract 

The purpose of studying the discipline "Fundamentals of Medialiteracy" is a detailed 

acquaintance of students with the basics of media culture in the modern media space; formation of a 

theoretical knowledge base on the basics of media literacy and practical skills of effective and safe 

interaction with information obtained from media sources, the ability to effectively prevent 

manipulation of human consciousness by the media, the formation of skills to use modern 

information and communication technologies in everyday practical and educational activities; find, 

prepare, transmit and receive information, including using various media resources. 

The course "Fundamentals of Medialiteracy" offers students to study the following issues: the 

role and place of media and information in the modern world; historical retrospective of media 

development; print media; cinema and television; music culture and radio broadcasting; advertising 

in modern society; internet and mobile communication; information challenges of modern media 

culture. 

The training course "Fundamentals of Medialiteracy" enriches students with knowledge and 

skills of independent and impartial analysis of different types of media, means of communication; 

critical thinking skills in evaluating media materials; understanding of methods of psychological 

protection against unnecessary information and skills of safe behavior in the media space; 

development of motivation for the formation of individual media culture. 

Key words: media, media culture, information, print media, cinema, television, music 

culture, radio, internet, mobile communication, advertising. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузі знань: 

10 Природничі науки  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й  3-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету  
Спеціальності: 

101 Екологія освітньої 

програми  
 

Освітня програма: 

«Екологія та охорона 

навколишнього середовища» 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 15 год. 10 год. 

Семінарські 

15 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 год. 72 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: іспит 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ» є 

формування у студентів відповідно до освітньої програми таких компетентнотей: 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: Історія України. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 
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Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу 

Тема 1. Роль і місце медіа та інформації у сучасному світі 

1. Проблематика медіа в контексті соціально-гуманітарного знання.  

2. Інформаційний простір сучасного суспільства. 

3. Форми трансляції та розповсюдження інформації в медіа. 

4. Медіакультура як складова загальної культури сучасного суспільства та особистості. 

Література: [1], с. 19-28 [2], [6], [8], [11], [22]. 

Тема 2. Історична ретроспектива розвитку медіа 

1. Різновиди медіа. 

2. Преса, фото, реклама. 

3. Радіо, кіно, телебачення. 

4. Інтернет та мобільний зв’язок. 

Література: [1], [2], [6], [8], [11]. 

Змістовий модуль 2. Види та особливості медіакультури в сучасному світі 

Тема 3. Друковані ЗМІ 

1. Різновиди жанрів у ЗМІ: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. 

2. Маніпулятивний ресурс ЗМІ. 

3. Особливості медіарепрезентації. Канони підготовки ефективної презентації в медіа. 

4. Роль і місце фотографії у масовій комунікації. 

Література: [1], [11], [16], [22]. 

Тема 4. Кінематограф і телебачення 

1. Кінематограф як суспільний феномен ХІХ−ХХІ ст.: історична ґенеза та сучасний 

стан. 

2. Телебачення як найбільш масовий засіб комунікації та спосіб конструювання буття. 

3. Публічний, комерційний та освітній ресурс телебачення. 

Література: [1], с. 22-24; [4], [5], [7], [10]. 

Тема 5. Музична культура та радіомовлення 

1. Роль музичної культури в сучасному суспільстві.  

2. Радіомовлення як мас-медіа.  

3. Молодіжна музикальна субкультура. 

Література: [1], с. 19-22, [14], [15], [19]. 

Тема 6. Реклама у сучасному суспільстві 

1. Історія та роль реклами у сучасному суспільстві.  

2. Види та форми реклами. Специфічні види реклами.  

3. Особливості психологічних маніпуляції в різних видах реклами. 

Література: [17], [26], [27]. 

Тема 7. Інтернет і мобільний зв'язок 

1. Інтернет як ключова технологія інформаційної епохи.  
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2. Соціальні функції Інтернету.  

3. Феномен соціальних мережевих спільнот.  

4. Інтернет та мультимедіа 

Література: [1], [2], [4], [7], [10], [36], [37]. 

Тема 8. Інформаційні виклики сучасної медіакультури 

1. Масова культура та інформаційні виклики сучасного суспільства.  

2. Медіасередовище і масмедіакультура.  

3. Інформація як «стерилізоване знання». 

4. Телекратія як феномен сучасної масової культури. ЕОМ та соціальна пам′ять. 

Інтернет та «віртуальна реальність» 

Література: [1], [11], [12], [17], [20], [37]. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі 

усього у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу 

Тема 1. Роль і місце медіа та інформації у 

сучасному світі 
14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 2. Історична ретроспектива розвитку 

медіа 
16 1 1 14 16 1 – 15 

Разом за змістовим модулем 1 30 3 3 24 30 3 2 25 

Змістовий модуль 2. Види та особливості медіакультури в сучасному світі 

Тема 3. Друковані ЗМІ 10 2 2 6 11 1 2 8 

Тема 4. Кінематограф і телебачення 10 2 2 6 9 1 – 8 

Тема 5. Музична культура та радіомовлення 10 2 2 6 9 1 – 8 

Тема 6. Реклама у сучасному суспільстві 10 2 2 6 11 2 2 7 

Тема 7. Інтернет і мобільний зв'язок 10 2 2 6 9 1 – 8 

Тема 8. Інформаційні виклики сучасної 

медіакультури 
10 2 2 6 11 1 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 60 12 12 36 60 7 6 47 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 10 8 72 

Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Роль і місце медіа та інформації у сучасному світі 2 2 

2 Історична ретроспектива розвитку медіа. 1 – 

3 Роль друкованих ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 2 – 

4 Кінематограф і телебачення. 2 2 

5 Музична культура та радіомовлення. 2 – 

6 Реклама у сучасному суспільстві. 2 2 

7 Інтернет і мобільний зв'язок. 2 – 

8 Основні інформаційні виклики сучасної медіакультури. 2 2 

Разом 15 8 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год-2 год. занять (на 1 лекцію); 

 підготовка до семінарських занять– 1-2 год/1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання домашньої контрольної роботи, перекладу, 

аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 

аркушів А4) – мінімум 14-15 годин на 1 роботу; 

 складання словнику 8-10 (для студентів заочної форми навчання) 

 підготовка до контрольних заходів – (10-12) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до лекцій 8 4 

2.  Підготовка до семінарів 14 8 

3.  Написання реферату та його презентація 14 30 

4.  Виконання індивідуальних завдань (написання есе, 

наукових статей і тез для науково-практичних 

конференцій) 

14 10 

5.  Підготовка до підсумкової модульної роботи 10 20 

 Разом 60 72 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати завдань для самостійної роботи, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату (есе) та їх презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом з основ демократії. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 модульна контрольна робота; 

 підготовка та публічний захист реферату; 

 іспит. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних 

оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу 

є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 
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Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Реферат Критерії оцінювання 

10-8 

Реферат, який має обсяг 20-25 або більше друкованих сторінок; проблема, яка в 

ньому розглядається, викладена повно, послідовно, обґрунтовано та теоретично 

правильно; зроблені логічні висновки та узагальнення, про аргументовані власні 

ставлення студента до альтернативних поглядів на певні питання; список 

використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним 

правилам оформлення бібліографії. 

7-4 

Реферат, який має обсяг 15-20 сторінок; тема реферату викладена досить повно, 

але є певні недоліки у логіці викладу, недостатньо використані фактичні та 

статистичні дані; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає 

сучасним правилам, але містить певні помилки. 

3-2 

Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема 

розглядається поверхово; при написанні допущені неточності, або відсутня 

мінімально необхідна кількість висновків. Реферат містить зайвий матеріал, що не 

відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст; у 

бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки. 

1-0 

Тема реферату нерозкрита, текст реферату є повністю ідентичним тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату іншого студента на 

таку ж тему; у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається 

не за сучасними правилами. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 Студент не дає відповіді.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 
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Виконання 

індивідуальних 

завдань 

Критерії оцінювання 

8-10 

Робота студента містить розгорнуте, повне та обґрунтоване викладення 

матеріалу, виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми 

навчальної дисципліни; містить аналіз змістовного матеріалу; порівняння 

різних поглядів на проблему; самостійні висновки студента; логічно і 

граматично правильно викладена. 

4-7 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона є 

неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 

дослідження. 

2-3 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона не 

є аргументованою, наявні недоліки у розкритті змісту; свідчить про 

наявність прогалин у знаннях студента, викладена з порушенням логіки 

подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих стилістичних 

помилок. 

0-1 

Студент не розкрив завдання або виконав його неправильно, не зміг 

висвітлити сутності питання, або допустив грубі змістовні помилки, які 

свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та 

поверховість, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Екзамен проводиться у комбінованій формі (письмові відповіді та усний захист). До 

екзаменаційного білету входить чотири питання. Кожне питання оцінюються у 10 балів. 

Максимально за іспит студент може отримати 4х10 балів = 40 балів. 

Екзамен Критерії оцінювання 

10-8 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

7-6 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

5-4 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

3-2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, студенту 

складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 
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Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів = 40 балів 4х5 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 10 балів 2х10 балів = 20 балів 

Реферат 10 балів 10 балів 

Виконання індивідуальних 

завдань (написання есе, наукових 

статей і тез для науково-

практичних конференцій) 

– 1х10 балів=10 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т2 Участь у семінарі 5  – 

ПМК  10  10 

ЗМ2 Т3 Участь у семінарі 5  – 

Т4 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т5 Участь у семінарі 5  – 

Т6 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т7 Участь у семінарі 5  – 

Т8 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК  –  10 

Реферат 10  10 

Виконання індивідуальних 

завдань (написання есе, наукових 

статей і тез для науково-

практичних конференцій) 

‒ 

 

10 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 
40 

 
40 

Сума 100  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Альбарран Алан Б. Менеджмент електронних ЗМІ / переклад з англ. Н. Кашуби, А. 

Іщенка. Київ: Наука, 2009. 296с. 

2. Берген Рональд. Кино. Путеводитель по жанрам Москва: Кладезь-Букс, 2012. 160 с. 

3. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня 

мережа / Перекл. з англ. А. Іщенка. Київ: Києво-Могилянська академія, 2007. 207 с.  

4. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и publіc relatіons. Санкт-Петербург: ТРИЗ-ШАНС, 

1995. 228 с.  

5. Гід журналіста. Київ, 1998. 96 с.  

6. Грачев Г. В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и 

психологическая защита. Москва: ПЕРСЭ, 2003. 451 с. 

7. Дискурс українських медій. Київ: Критика, 2010. 655 с. 



12 

8. Довідник. Журналістика та медіа: Енциклопедія / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. 

Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен. Київ: ЦВП, АУП. 529 с.  

9. Мащенко І. Г. Енциклопедія електроних мас-медіа. У 2 т. Запоріжжя: Дике Поле, 

2006. 

10. Журавлева В. М. 250 советов фотографу. Москва, 1991. 47 с.  

11. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть І. Информация и 

коммуникация: Монография. Киев: ЦВП, 2009. 190с. 

12. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть ІІ. Массовая коммуникация: 

Монография. Киев: ЦВП, 2009. 109 с. 

13. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть ІІІ. Теории и модели 

массовой коммуникации: Монография. Киев: ЦВП, 2009. 330 с. 

14. Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: 

Гуманитарный центр, 2008. 352 с. 

15. Іванов В., Сердюк В. Журналістська етика: 3-є вид., випр. Київ: Київський 

університет, 2008. 224 с. 

16. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Киев: Орияны, 2000. 448 с. 

17. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. URL: 

http://www.ispp.org.ua/bibl_2.htm (дата звернення: 24.10.2020 р.). 

18. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 

368 с. 

19. Лігачова Н., Черненко С., Іванов В., Дацюк С. Маніпуляції на ТБ. Київ: 

Телекритика Інтерньюз, 2003. 190 с.  

20. Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід / За ред. Л. А. 

Найдьонової, О. Т. Баришпольця. Київ: Міленіум, 2009. 440 с.  

21. Медіаосвіта. Енциклопедія освіти / акад.. пед. наук України; головний ред. В. Г. 

Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 481–482 

22. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / В. Іванов, О. Волошенюк, Л. 

Кульчинська, Т. Іванова, Ю. Мірошниченко. 2-ге вид., стер. Київ: АУП, ЦВП, 2012. 58 с.  

23. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. 

Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. Київ: Центр вільної преси, 2012. 352 с. 

24. Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс / Бент Б. 

Андерсен, Катя Ван Дер Бринк. Москва: Дрофа, 2007. 224 с. 

25. Орлов А. Аниматограф и его анима. Психогенные аспекты экранных технологий. 

Москва: ИМПЭТО, 1995. 384 с. 

26. Почепцов Г. Контроль над розумом. Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. 

350 с. 

27. Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / за загал. ред. В. Ф. 

Іванова. Київ, 2007. 780 с.  

28. Романовский И. И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. Москва: Союза 

журналистов России, 2004. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Дрофа, 2007. 224 с.  

29. Сучасний медіаменеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення української 

преси / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. Київ: ЦВП, АУП, 2008. 300 с. 

30. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР, 

2001. 708 с.  

31. Череповська Н. І. Візуальна медіакультура учнів ЗОШ. Київ: Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України, 2010. 155 с. 
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32. Федоров А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления 

студентов педагогического вуза. Москва: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 

2007. 247 с. 

33. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 

медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. 64 c. 

34. Шампандар А. Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Москва: 

Вильямс, 2007. 768 с.  

35. Шариков А. В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. Москва: 

Академии педагогических наук, 1990. 245 с. 

36. Щербаченко Т. Як не заблукати в павутині. Львів: Старого Лева, 2013. 104 с.  

37. Щедріна О. І. Нові інформаційні технології: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 

445 с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Національної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Проект «MediaSapiens» – http://osvita.mediasapiens.ua 

3. Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти – http://mediaosvita.org.ua/ 

4. Міністерство освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua. 

5. ЮНЕСКО – http: //www.unesco.org/ 

6. Он-лайн курс «Медіаграмотність для громадян» – https://irex.mocotms.com/ 

7. Он-лайн курс «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» –  https://verified.ed-

era.com/ua/ 

 

 

 


