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Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти
медіакультури, підготовка особистості до безпечної та ефективної взаємодії
із сучасною системою мас-медіа, включаючи традиційні (друковані видання,
радіо, кіно, телебачення) та новітні (комп’ютерно-опосередковане
спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій; розвиток у студентів навичок
аналітичного критичного мислення, дослідження
специфіки основних
елементів медіаосвіти, що передбачає формування у здобувачів фахової
передвищої освіти медіакомпетентності.
Предметом вивчення є дидактичні, психолого-педагогічні та методичні
аспекти формування медіакомпетентності, методи добирання, використання,
критичного аналізу, оцінювання, створення та передавання медіапродуктів
різних форм і жанрів, способи розпізнавання маніпулятивної дії медіа, аналіз
складних процесів функціонування мас-медіа в суспільстві.
Зміст дисципліни охоплює проблемні питання дослідження аспектів
медіаосвіти, медіакультури та інфомедійної грамотності.
Цілі курсу: підготовка здобувачів освіти до свідомого існування у
медіасередовищі та органічної інтеграції в медіакультуру через формування
критичного відношення до медіапродуктів, перетворення студентської
молоді як споживачів медіапродуктів у свідомих і творчих користувачів масмедіа, вироблення імунітету до маніпулятивної дії мас-медіа.
Формат курсу Blended Learning – викладання курсу передбачає
поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами
електронного навчання, зокрема використання пошукових систем, онлайн
консультування і т.п.
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Сформовані компетентності
Загальні компетентності:
• Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за
вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або
навчальних контекстах.
• Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем
автономності для оволодіння сучасними знаннями.
• Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
• Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні
вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних
спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності
або навчання.
• Здатність працювати в команді та автономно.
• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної
або навчальної діяльності.
• Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Фахові компетентності
• Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову
як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
• Здатність використовувати в професійній діяльності концептуальні
наукові та практичні знання традиційних і новітніх теорій, принципів,
напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики
навчання іноземних мов.
• Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки
діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
• Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання
професійних завдань.
• Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком
та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.
Результати навчання:
 Ефективно працювати з інформацією: збирати, аналізувати,
систематизувати й інтерпретувати, використовувати набуті навички для
розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної
діяльності та/або навчання.
 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології у роботі над
проектами для вирішення складних проблем у професійній діяльності.
 Розуміти основні проблеми освіти та шляхи їх розв’язання із
застосуванням інноваційних підходів, доцільних методів і технологій.
 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових
текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами, вільно
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оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань,
конструювати медіаповідомлення з навчальною метою.
 Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи, поняття та
концепції обраної освітньої спеціалізації, розпізнавати маніпуляції,
протистояти деструктивним інформаційним впливам та передавати ці знання
та вміння.
 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.
 Мати навички управління складною професійною діяльністю або
проектами при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних
проблем у професійній діяльності в галузі обраної освітньої спеціалізації та
нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у
непередбачуваних робочих/навчальних контекстах.
 Критично оцінювати власну навчальну та науково-професійну
діяльність; будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та
професійного самовдосконалення, використовувати набуті практичні знання
про медійний дискурс як засіб накопичення та передачі із покоління в
покоління суспільно-історичного досвіду у практичному курсі англійської
мови та у подальшому викладанні англійської мови у загальноосвітніх
закладах.
 Використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у різних
жанрово- стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному,
неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у
побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
 Організовувати ділову комунікацію, брати участь у наукових та/або
прикладних дослідженнях у педагогічній галузі.
 Організовувати процес свого подальшого навчання й самоосвіти із
значним ступенем автономності, підвищувати свою інфомедійну грамотність
протягом усього життя.
 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
Технічне й програмне забезпечення /обладнання: персональний
комп’ютер з вільним доступом до мережі Інтернет.
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