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АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕДІАПЕДАГОГІКА В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» 

Загальна культура суспільства, громадські тенденції, професійна підготовка фахівців 
безпосередньо пов’язані з проблемами охорони та захисту суспільної моралі, вирішення яких 

можливе на підґрунті формування та поширення в Україні основ медіаграмотності. 
Бурхливий розвиток електронних технологій,  широке упровадження інтерактивних систем 
комунікації, навчальних програм у мультимедійних технологіях забезпечило вторгнення в 

суспільство недоступного раніше потоку аудіовізуальної інформації від масової теле-, кіно-, 
іншої відеопродукції до електронних мереж Інтернет. Це спричинило помітні трансформації у 

сфері культури, як позитивні, так і негативні, майже повну зміну матриць свідомості, 
ціннісних систем і мислення, сприйняття оточуючого світу. 

Створення ефективного механізму критичного осмислення і корегування інформації, 
отриманої через ЗМІ, відпрацювання особистісної системи ціннісних орієнтацій та 

формування умінь інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість, мету 
інформування, викриття прихованого значення мають усунути негативний вплив на свідомість 

громадян, особливо студентської молоді. 
Саме тому на часі є започаткування медіаосвіти, яка у майбутньому повинна стати 

компонентом загальної освіти, невід’ємною частиною навчальних програм всіх ступенів.



Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної 
дисципліни «Медіапедагогіка в 

дошкільній освіті» є: формування у 
майбутніх педагогічних і науково-
педагогічних працівників певних 
знань і умінь з основ медіаосвіти, 
медіапедагогіки та аудіовізуальної 

грамотності щодо вирішення 
сучасних медіапедагогічних

проблем, розуміння ролі та значення 
медійного світу в професійному  та 
особистісному ставленні людини.

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Медіапедагогіка в дошкільній 

освіті» є: підготувати підростаюче покоління до 

свідомого існування у медіасередовищі та 

органічної інтеграції в медіакультуру через 

формування критичного відношення до 

аудіовізуального продукту, перетворення 

учнівської і студентської молоді як споживачів 

аудіовізуального продукту у свідомих і творчих 

користувачів мас-медіа, вироблення імунітету до 

маніпулятивної дії екрану, створення умов 

інформаційної безпеки для свідомих громадян 

суспільства неможливо без опанування 

педагогічними і науково-педагогічними 

працівниками основ медіапедагогіки та 

медіаосвіти (медіаграмотності).



Компетентності фахівця з питань медіаосвіти:

❖ виявляти маніпулятивний контент медіа;
❖поєднувати традиційні методи навчання з 

мультимедійними засобами подачі інформації, 
засобами масової інформації;

❖ запроваджувати в носвітньому процесі 
інноваційні технології навчання, створювати 
єдиний інформаційний простір 

❖ характеризувати соціальну інформацію за такими 
ознаками, як доступність, кількість, цінність, 
зміст, об’єктивність, адекватність, достовірність, 
точність, оперативність, надійність та ін.;

❖орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти 
основні принципи функціонування різних видів 
масової інформації;

❖розрізняти інформацію за рівнем впливу на 
особистість, аналізувати й оцінювати 
медіаповідомлення;

❖самостійно створювати медіапроекти в галузі 
професійної діяльності вчителя.

Результати навчання:

❖Впроваджувати інформаційні та комунікаційні 
технології і генерувати нові ідеї в організації 
освітнього процесу закладів дошкільної освіти 
різного типу. 

❖Здійснювати перевірку та класифікацію 
джерел інформації; аналізувати явища і 
процеси в соціально-економічному житті 
суспільства в минулому та сучасному вимірах;

❖давати оцінку культурно-історичному розвитку 
суспільства, його культурному і духовному 
надбанню;

❖Використовувати в освітньому процесі 
приклади негативних соціальних тенденцій, 
що створюють засоби масової інформації 
(пониження рівня моральних і духовних 
потреб молоді, створення негативних ідеалів і 
кумирів, героїв тощо);

❖розпізнавати гіперболізовані ознаки 
медіаповідомлень та пояснювати мету їх 
демонстрування. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Тема 1. Теорія медіаосвіти як засіб формування «критичного мислення». Роль 
медіа у формуванні сучасної картини світу
Тема 2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція).
Тема 3. Зарубіжні концепції медіаосвіти.
Тема 4. Медіатехнології. Необхідність критичного мислення у сфері візуальної
медіа продукції.
Тема 5. Аналіз медіатексту. Гендерна політика сучасних медіа.
Тема 6. Творче медіасприйняття як психологічний захист від непотрібної
інформації. Вправи на дистанціювання.
Тема 7. Психологічний захист від непотрібної візуальної інформації. Світ
реклами та її феномени.
Тема 8. Медіасоціалізація дитини в сучасному світі. Вплив мас-медіа на
інтелектуальний, емоційний, вольовий розвиток дитини.
Тема 9. Вплив мас-медіа на стосунки. Медіанасильство та зростання агресії
Тема 10. Вплив мас-медіа на масову свідомість і свідомість особистості. 
Профілактика сучасних маніпулятивних технологій. 


