
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медіакультура, медіаосвіта 

1. Мета вивчення дисципліни у контексті підготовки фахівця певної спеціальності. 

Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану 

підготовки фахівців. 

Метою навчальної дисципліни «Медіакультура, медіаосвіта» є ознайомлення 

студентів з основними поняттями, що включає у себе «медіакультура»; розгляд основних 

аспектів формування медіакультури суспілства; виявлення основних концептів, що 

формують медіакульутру суспільства; на основі моніторингу визначення тенденції розвитку 

медіакультури на основі таких підходів: медіаграмотності, медіаосвіти та медіакритики. 

Дисципліна інтегрується із такими курсами, як Історія української журналістики, 

Історія зарубіжної журналістики, Проблематика ЗМІ, Мова ЗМІ, Медіапланування, Етика 

роботи журналіста та ін. 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування. 

- вміння здійснювати  пошук основних проблем та формування можливостей їх 

вирішення для розвитку якісно нової медіакультури суспільства; 

- проведення моніторингу на задану тему/проблему; 

- визначення основних важелів впливу на формування медіакульутри; 

- застосування ідеї та концепції у власній практичній діяльності  

Дані компетентності є базовими для роботи на посаді журналіста, редактора, 

медіауправлінця в регіональних і центральних ЗМІ. 

3. Зміст навчальної дисцпліни за модулями і темами 

Змістовий модуль 1. Медіакультура, медіаосвіта: тенденції і перспективи розвитку 

Тема 1. Місце «Медіакультури, медіаосвіти» в системі журналістикознавчих 

дисциплін. 

Тема 2. Основні поняття і терміни. 

Тема 3. Медіакультура в системі соціальних комунікацій. 

Тема 4. Медіаосвіта і медіаграмотність. 

Тема 5. Інформаційна політика суспільства як координатор розвитку медіакультури. 

Тема 6. Інформаційна культура суспільства. 

Тема 7. Медіаграмотність як запорука формування якісної медіаосвіти. 

Тема 8. Інформаційні ресурси, що сприяють підвищенню медіакультури суспільства. 

Тема 9. Медіапортал MediaSapiens як ретранслятор проблем медіаосвіти. 

Тема 10. Професійна культура журналіста і її вплив на медіакультуру загалом. 

Тема 11. Моніторинг медікультури суспільства. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни.  

4 кредити EKTS: загальна кількість годин – 120. З них аудиторних – 40 год. (18 год. 

лекційних і 22 год. практичних). Самостійна підготовка – 80 год.  

5. Форма семестрового контролю. 

Залік 

6.  Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

викладання цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання) 
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